
Referat 

Årsmødet i Ladies Section 

Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod 

Tirsdag den 25.september 2018 kl. 17:00. 

1 Valg af ordstyrer Gitte Wallentin Nielsen 

2 Formandens beretning Godkendt. 

3 Fremlæggelse af regnskabet Godkendt. Bemærkninger: Vi skal ikke lave 

overskud, men bruge pengene. Bestyrelsen skal 

tage stilling til, om vi vil give et tilskud til Klubben. 

En anden mulighed er at øge tilskuddet til udflugter 

mv. 

4 Indkomne forslag Ingen 

5 Valg af bestyrelse og suppleant. 

Bestyrelsen består p.t. af 

Mette Møller Kristensen (formand, 

medlemsliste) 

Ida Nielsen (kasserer, medlemsliste) 

Sinne Rasmussen (sekretær) 

Aase Tang Toft (statistik/årsscore) 

Ester Bruun (bespisning) 

Lilli Rasmussen (suppleant - præmier) 

På valg er:  

Ida Nielsen – villig til genvalg 

Ester Bruun villig til genvalg 

Lilli Rasmussen ikke villig til genvalg 

Ida Nielsen og Ester Bruun blev genvalgt. Rita 

Jensen blev valgt som suppleant. 

 

Bestyrelsen består herefter af 

Mette Møller Kristensen 

Ida Nielsen 

Sinne Rasmussen 

Aase Tang Toft 

Ester Bruun 

Rita Jensen (suppleant) 

6 Skal Solheim Cup fortsætte. Ja. De fleste synes, det er sjovt. Kan tidspunktet 

ændres fra 16:30 til 17:00? (også for andre 

udflugter). – Kan præmieoverrækkelse og spisning 

gøres lidt hurtigere? (generelt ved 

venskabsmatcher). 

7 Skal deres skæres ned på antallet af 

”anderledes spilleformer”? 

Ingen klar tendens. Nogle ønsker flere Stableford, 

nogle ønsker mere slagspil. Forslag om at det gøres 

muligt ved tilmelding i GolfBox, at man selv vælger 

spilleform (når der er noget specielt). Kommentar 

dertil: Det er godt at blive ”tvunget” til noget, man 

ikke kender, for at få det prøvet. 

8 Skal den årlige udflugt flyttes? – 

Forslag til udflugtsmål. 

Nej. En søndag i juni er passende. Forslag: Ribe, 

Tønder, Herning, Gyttegaard, Himmelbjerget, 

Trehøje, Brundtland, Juelsminde, Give. 

9 Skal vi stadig have Champagnematch? Forslag om Pink Cup i stedet. Forslag om at støtte 

Kræftens Bekæmpelse o.a. 

Andre mener: det her er golf, der er rigelig med 



muligheder for at støtte forskellige velgørende 

formål på anden vis. 

10 Skal antallet af spisninger skæres 

ned? 

Nej 

11 Skal opstartsdagen være søndag eller 

tirsdag? 

Søndag med morgenkaffe. 

12 Evt. Der var tak og klap til Lilli for hendes indsats i 

bestyrelsen. Der var også tak til den øvrige 

bestyrelse. 

 

Ref.: Sinne Rasmussen 


