
25. September 2022.  

  

GOF’inderne – Seniordameklub.  
Referat fra ordinær generalforsamling fredag den 23. september 2022 

kl. 12,30 

i Klubhuset, Holbæk Golfklub.  

for GOF’inderne - afdeling af Seniorklubben.  

  
Offentliggjort d. 17/9 2022  

• Opsat på opslagstavlen i omklædningsrummet.  
• Udsendt via mail til Gof`inderne.  
• Offentliggjort på Gof`indernes hjemmeside.  

  

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer/referent og stemmetællere.  

Bestyrelsen foreslår Inge Gade som ordstyrer.  

 

Ordstyrer: Inge Gade. Referent: Benedicte Bitsch.  

Stemmetællere: Anne-Liese Larsen og Lizzi Henriksen. 

 

Ordstyren bekendtgjorde, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

2. Beretning v. Karin Veje Jakobsen. 

 

30 Gof`inder deltog i generalforsamlingen. Beretning og historik som på forhånd var 

udsendt til alle deltagere, blev suppleret af Karin.   

Under denne gennemgang blev der bl.a. udtrykt ønske om, at vi i den kommende 

sommersæson fremover skal have flere matches med Gof`ferne. Flere af de fremmødte 

havde fået det indtryk at Gof`ferne også ville være interesseret. Bestyrelsen og de 

fremmødte anbefalede derfor dette. 

Conny Støvring foreslog til den kommende bestyrelse, at flere ideer kom i spil i vores 

holdmatch om fredagen. 

Gof`indernes vintersæson starter 30. sep. Der er kun sat tid af i Golfbox til Gof`inderne 

indtil 7.okt. Hovedbestyrelsen har besluttet, at vi skal skrive os på i Golfbox i vintersæsonen 

som løber til 1.april 2023. Der er planlagt møde i hovedbestyrelsen vedrørende dette, 

Referat afventes.  

OBS spil i dec. og indtil 13. jan 2023 ligger udenfor Gof`inderegi. Jytte Clemmensen 

foreslår og tilbyder, at de der ønsker at spille skriver sig på i Golfbox, herefter vil Jytte 

gerne koordinere tilmeldingerne. Der trækkes lod som vi plejer.  

Karin udtrykte at bestyrelsen anbefaler vi indberetter efter hvert spil.  

Under gennemgangen af beretningen blev den kommende nye bestyrelse opfordret til at 

planlægge en aften med gennemgang af regler og det nye handicap system. 

Karin afslutter sin beretning med at takke Marianne Munksgaard, Annette Schack og Anne 

Kondrup Steensberg for godt og positivt samarbejde i bestyrelsen. Karin udtrykte også en 

tak til de mange, der har givet en hjælpende hånd undervejs. 

 

Beretningen godkendt.  

Den er udsendt sammen med dagsorden. 

 

 

 

 



3. Golftur 2022.  

a.   Interesse for golftur 2023? 

 - Endagsture?  

 - Ture med overnatning? 

 - 18 og 9 hullers bane?  

                  b.  - Hvordan skal vi prioritere? Hvad betyder mest for os?  

     - Pris, køretid, transport til match, enkelt/dobbeltværelser, baneforhold mv.  

c.  - Forslag.  

d.   - Ringenäs d. 17/18 august 2023.  

          

         Golfture 2023 

        Der blev udtrykt ønske af de fremmødte om både en endagstur og en overnatningstur. 

        Det blev besluttet at arbejde videre med ideen om en overnatningstur til Ringenäs i Sverige 

        17/18 aug. 2023. Der er mulighed for enkeltværelser, men også dobbeltværelse. Transport 

        med fælles bus ønskes gentaget, for at støtte op om det sociale element i turen. 

 

4. Forelæggelse af regnskab v.  Anne Kondrup Steensberg. Vedhæftes.  

Karin gennemgik regnskabet, da Anne ikke var til stede. 

Regnskabet blev godkendt.  

Det blev oplyst at vi skal spare nu, der er købt vin ind til vinteren, og for det kommende 

budget vil der som tidligere også blive en valgmulighed for golfbolde. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 1 år gældende fra 1. april 2023.  

        Bestyrelsen foreslår 250,00 kr.  

 

          Årligt kontingent på 250,00 kr. for næste sæson blev godkendt.  

        Kommer der nye medlemmer i vinter, koster vinteren 100 kr. 

 

6. Forslag fra bestyrelsen.                                                                             

Vedtægtsændringer:                                                                                                                  

a. Medlemmer:  

WHS ændres til HCP. 

Godkendt. 

                                           

b. Bestyrelse ændres til:  

           Bestyrelsen vælges af medlemmerne. Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer og en suppleant.    

           Der er 2 medlemmer på valg på lige år og 1 eller 3 på ulige år. Suppleanten vælges for 1 år.  

              Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer. 

            

Da der undervejs i generalforsamlingen viste sig, at det kunne være vanskeligt at gennemføre med 5 

medlemmer, blev det besluttet at bestyrelsen fremover fortsat vil bestå af 3 medlemmer og 1 

suppleant. De 2 medlemmer er på valg i lige år og 1 på ulige år. Suppleanten vælges for 1 år. 

 

          Men efterfølgende under generalforsamlingen blev det desværre kun muligt at få en ny bestyrelse 

          bestående af 2 medlemmer og 1 suppleant. Birgit Barasinski gjorde opmærksom på, at vi brød  

          vedtægterne, herefter blev det besluttet, at der blev givet dispensation i 1 år for denne løsning.  

 

          Godkendt med ovenstående ændring af antal medlemmer i bestyrelsen. 

           

         c. Kontingent ændres til:                                                                                                  

           Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.   

           Kontingentet dækker præmier (vin) m.m. og opkræves til april ved sæsonstart og er dækkende for 



           et år. 

            Godkendt. 
  

       d. Spilledag/spilleform/starttid ændres til:  

           Der spilles fredag formiddag. Der spilles en 18 huls turnering samt en 9 huls turnering. I 9 huls 

           turneringen kan Gof`fer deltage på samme vis som GOF`inderne.  

           Der henvises til den udleverede spilleplan for henholdsvis sommersæson og vintersæson. 

 

           Godkendt.  

 

       e. Pointberegning/resultater ændres til:  
            

           Efter gældende regler pr. 1. januar 2021 er spillerne selv ansvarlig for indberetning af scorekort.  

           For at opnå point skal scorekortet være udfyldt efter gældende golfregler. Scorekortet skal  

           umiddelbart efter spillet afleveres til den matchansvarlige for dagen.   

 

          Godkendt. 
             De reviderede vedtægter vedhæftes. 

 

7. Forslag fra medlemmerne.                                                                                                            

Ingen forslag modtaget. 

 

8. Valg til bestyrelsen.   

               Karin Veje Jakobsen – modtager ikke genvalg    

 Anne Kondrup Steensberg – modtager genvalg  

 Marianne Munksgaard – modtager ikke genvalg  

 Annette Schack – modtager ikke genvalg  

 Bestyrelsen foreslår Dorthe Rasmussen. 

 

Anne Kondrup   Steensberg modtog genvalg – valgt for 1 år 

 

       Dorthe Rasmussen blev foreslået til bestyrelsen og modtog valget – valgt for 2 år. 

Karin Tandrup Hansen tilbød sig som suppleant -  valgt for 1 år.  

 

TAK til jer.  

 

Da den nye bestyrelse kun består af 2 personer + 1 suppleant, blev det åbenlyst, at de 

får brug for en hjælpende hånd. Det blev drøftet, at vi melder ind gerne om fredagen, 

hvis nogen har mulighed for at give et nap. Inge Gade vil fortsat gerne hjælpe til, når 

det er muligt for hende. Der blev også under mødet aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe 

med Lissi Christoffersen, Karin Veje og Birgit, der ville tage sig af planlægningen 

vedr. Gof`indeturen til Ringenäs. En endagstur for Gof`índerne ville Yvonne Kjærside, 

Marianne Munksgaard og Conny Støvring gerne planlægge. 

       Dorthe Rasmussen opfordrede os til at indberette vores scorekort i forhallen, inden vi 

       tog hjem fra spillet, det er nemt og hurtigt.  

  

 

 

 

 

 



9.   Eventuelt.    

 

Under Karins gennemgang af sin beretning, blev flere emner drøftet og beskrevet. 

Herudover orienterede Jytte Clemmensen om TV-Cup 2022, en turnering for alle klubbens 

kvindelige medlemmer. Turneringen afvikles over 8 tirsdage fra 18/10-6/12 og 

turneringsfee er 100 kr. Spillere skal selv booke sig på Golfbox fra kl.9.30 og frem. Det kan 

tidligs gøres 14 dage før spilledagen. Det understreges, at man møder op med sit scorekort 

senest 9.15 til lodtrækning, da der er spil fra 1. tee kl.9.30.Jytte udleverede til interesserede 

en uddybet fin beskrivelse af tilbuddet. Jytte kan kontaktes på mail j.clemme@live.dk 

 

Som afslutning på mødet holdt Marianne Munksgaard fra bestyrelsen en tale til Karin Veje. 

Marianne takkede Karin for en usædvanlig flot indsats som formand på alle niveauer, lige 

fra det sociale, til det organisatoriske og meget mere. En super indsats gennem alle årene, 

Klubben med Gof`ìnder er vokset og er i konstant positiv udvikling. Karin takkede alle og 

udtrykte stor taknemmelighed for det gode samarbejde gennem årene.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


