
Referat fra generalforsamling i Ladies Section Haderslev, tirsdag d. 11. oktober 2022 i 
golfklubbens restaurant.  

 

 

Dinna bød velkommen til årets generalforsamling der afholdtes med deltagelse af 34 
medlemmer.  

1. Valg af dirigent: 

Til dirigent valgtes Kirsten Kongsted, der konstaterede generalforsamlingens 
lovlige indvarsling og gyldighed. 

2. Formandens beretning: 

Da Marja var syg med Corona blev formandens beretning læst op af Jette. 

 Året har været et meget almindeligt år. Der har været 62 medlemmer og spillet 
30 matcher.  

Som sædvanlig var deltagelsen størst i starten af året. Der har gennemsnitligt 
været 33 deltagere til de ordinære matcher, Det er noget mindre end de 
foregående år hvor vi var oppe på næsten 40 i snit.  

Formiddagsmatcher er startet tidligere på dagen og der har været 2 gunstarter 
hvilket er faldet i god jord.  

Derudover er der spillet norsk stableford, holdbold, hidden hole og mexican 
scramble. Vi tabte til Herreklubben med meget få point men til gengæld slog vi 
Torsdagsherrerne igen i år. 

Weekendturen i maj gik til Varde Golfklub og havde 15 deltagere. Endagsturen 
gik til Middelfart med 20 deltagere.  

Pink Cup blev afholdt d. 7/8 og indsamlede ca. 19.000 kr., hvilket var næsten 
dobbelt så meget som sidste år. Der var 71 tilmeldte og efter matchen var der 
grill pølser på terrassen. Det var en succes. Turneringsudvalget er en stor hjælp 
ved afholdelsen af Pink Cup – tak til dem for det. 

D. 16/9 var vi værter for afslutningsturneringen i Sydjysk Damegolf med 74 
deltagere fra 8 forskellige sønderjyske klubber. Turnering forløb planmæssigt 
med kaffebord med hjemmebagte kager inden matchen og middag i restauranten 
efter matchen. 10 spillere fra hhv. A-rækken og B-rækken har mulighed for at 
kvalificere sig i løbet sæsonen. Næste år spilles finalen i Sønderborg.  

Alice spiller næste år sin 50-sindstyvende sæson i Ladies som hun var med til at 
starte i 1974. Hun er en kæmpe inspiration for os alle. 

I 2024 har vi 50 års jubilæum i Ladies Section. Den nye bestyrelse må forsøge at 
nedsætte et udvalg der skal overveje hvordan jubilæet skal fejres.  



Marja takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. Der er mange opgaver og vi 
har i bestyrelsen hjulpet hinanden til at få sæsonen til at forløbe så godt som 
muligt. Som dog heller ikke er muligt uden en positiv indstilling fra 
medlemmerne. 

Sluttelig rettede Marja en tak til alle vore sponsorer. 

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab: 

Dorte gennemgik regnskabet for perioden 1/10 2021 til 30/9 2022. Der har 
været 62 betalende medlemmer og resultatet udviser et overskud på kr. 4.484 og 
en egenkapital på kr. 32.518  

Der er ikke betalt tilskud til endagsturen ligesom vi heller ikke betaler mad til 
match mod Herreklubben eller Torsdagsherrerne. 

Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på kr. 450. 

Regnskab blev godkendt og forslag om fastholdelse af kontingent blev vedtaget. 

4. Valg til bestyrelsen: 
 
    På valg var Marja Bruhn, Dinna Degn Pedersen og Dorte Hoffensitz Møller. 
 

Marja og Dinna modtog ikke genvalg. Dorte modtog genvalg. 
 
 Suppleant Kirsten Mathiesen og Jonna Skødt-Rasmussen blev valgt ind i 
bestyrelsen.   
 

5. Valg af suppleanter: 
 
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Tove Friis modtog ikke genvalg og da 
Kirsten Mathiesen var blevet valgt ind i bestyrelsen skulle der vælges 2 nye 
suppleanter.  
Elly Harder og Dorte Kyed valgtes som nye suppleanter.  
 

6. Valg af revisor og dennes suppleant: 
 
Annette Struck blev valgt som revisor og Ellen Hänel modtog genvalg som 
revisorsuppleant.  
 

7. Indkomne forslag: 
 
1) Spil på den lille bane : 

Der var indkommet forslag om at dem der ikke kan gå 18 huller på den store 
bane kan deltage i turneringen ved at gå 18 huller på den lille bane. 
Forslaget er stillet for at kunne fastholde medlemmer.  

Forslaget blev debatteret og flere kom med deres holdning hertil. Det blev 
besluttet at lade det være op til bestyrelsen om man vil tilbyde spil på den 
lille bane i næste sæson – evt. som et forsøg. 



 
8. Eventuelt : 

Det blev forespurgt om der ikke var mulighed for at åbne op for de reserverede 
tider når tilmeldingsfristen var udløbet. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at åbne 
tiderne hurtigst muligt, hvilket så også vil medføre at der ikke er mulighed for 
eftertilmelding / afbud.  

Det blev foreslået at møde op til kaninturneringerne for at gøre reklame for 
Ladies. Der er mulighed for at melde sig til i golfbox. 

Marna takkede for Dinna og Toves deltagelse i bestyrelsesarbejdet og overrakte 
dem en buket, ligesom hun oplyste at hun havde været hos Marja med en tak og 
en buket.   

 


