
Referat 

Årsmødet i Ladies Section 

Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod 

Tirsdag den 24.september 2019 kl. 17:00. 

1 Valg af ordstyrer Gitte Wallentin Nielsen 
2 Formandens beretning Godkendt med klap 
3 Fremlæggelse af regnskabet Godkendt. Bemærkninger: Det nuværende indestående på 

5500kr skal anvendes til betaling for mad til årsmødet, 
opstart til foråret samt indkøb af champagne på tilbud. 

4 Valg af bestyrelse og suppleant Mette Møller Kristensen, Sinne Rasmussen og Aase Tang 
Toft blev genvalgt. Rita Jensen blev genvalgt som 
suppleant. 

5 Skal Solheim Cup fortsætte Ja. De fleste synes, det er sjovt. Enkelte bryder sig ikke om 
det. 14 stemte for fortsættelse, 3 stemte imod. 10 undlod. 
Tilfredshed med at det er kl. 17:00. 

6 Skal den årlige udflugt flyttes? 
– forslag til udflugtsmål 

Nej, et tidspunkt i juni er fint. 11 går ind for søndag, 3 går 
ind for lørdag. Kig klubbens aktivitetsplan igennem, når 
datoen fastsættes. 
Kaj Lykke, Fanø, Brande, Ribe, Ikast, Trehøje, Holstebro, 
Gyttegård, Herning, Lillebælt. – Kig også på greefeeprisen. 

7 Skal vi stadig have 
Champagnematch? 

Ja. Kommentar: de enkelte medlemmer opfordres til at 
invitere spillere med fra andre klubber. 

8 Behandling af indkomne 
forslag: 

a) Så få specielle spil som 
muligt 

b) Mange dage med 
Stableford gerne med 
bunkerslag, put, for 
korte put, længste 
drive 

c) Spille i 4-bolde fordi 
der ofte er en del 
herrer, der går ud i 4-
bolde om tirsdagen 

a) Kommentarer: det er spændende at spille andet 
end Stableford. Vi kan næsten ikke have færre 
specielle spil. Vi lærer noget andet, når vi spiller de 
specielle spil. Det kunne også være sjovt at spille 
Greensome igen. Vi kunne måske lægge de 
specielle spil, når vi kun spiller 9 huller. Hvis det er 
et problem at nå Sommerens Bedste Score, så kan 
den enkelte planlægge sig ud af det. 

b) Kommentarer: længste drive kan virke uretfærdigt, 
fordi kun nogle har en chance for at vinde. Så er alt 
uretfærdigt, fordi nogle har svært ved bunkerslag 
put og nærmest flaget. Det er en god idé at indføre 
Hvid Streg igen – snak sammen med 
Morgenpigerne. Lad længste drive fortsætte. 

c) Som et forsøg vil vi spille i 4-bolde i den lyse 
periode i 2020. Måske skal vi lade være med at 
bruge dobbeltstarter, måske også lave start på hul 
17, 14, 8. 

9 Eventuelt Folk på arbejdsmarkedet er glade for det hensyn, der vises 
til dem mht. starthul og tid. Vi skal måske lave 



opsætningen i GolfBox, så man kan skrive en kommentar 
ved tilmeldingen om tidspres og skavanker. Eller spillerne 
kan sende SMS til matchlederne. 
 
Opfordring til mere organiseret samkørsel ved udflugter og 
venskabsmatcher. Evt. opsætte liste på opslagstavlen. 
 
Følgende blev diskuteret vedr. økonomi: tilskud til 
udflugter, øge kontingentet samt bidrag til SMGØ. Der var 
stemning for 50 kr. i tilskud til udflugter, uændret 
kontingent samt gerne tilskud til SMGØ. 
 
Gitte Wallentin afsluttede Årsmødet med at takke 
deltagerne for en livlig debat. 
Der var klap til Bestyrelsen for indsatsen. 

 

Ref.: Sinne Rasmussen 


