
 

 

Referat 
 

Årsmødet i Ladies Section 
 

Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod 
 

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 17:00 
 
 
 

1 Valg af ordstyrer Gitte Wallentin Nielsen 

2 Formandens beretning Godkendt med klap 

3 Fremlæggelse af regnskab og 
godkendelse 

På grund af den sene opstart blev kontingentet opkrævet 
med kr. 100,00 i stedet for de sædvanlige kr. 150,00. 
Derfor er kontingenter lavere end året før. Startgebyr 
(matchfee) har været uændret kr. 20,00, men også her 
har den korte sæson bevirket en noget lavere indtægt. 
Regnskabet blev godkendt med klap. 

4 Valg af bestyrelse og 1 suppleant Ida Nielsen og Ester Bruun blev genvalgt. Rita Jensen 
blev genvalgt som suppleant. 

5 Skal Solheim Cup fortsætte? Der blev stillet forslag om, at Varde bliver venskabsklub i 
stedet for Dejbjerg og derved lade Solheim Cup udgå. 
På forespørgsel redegjorde formanden kort om forskellen:  
I en venskabsklub spiller man en stablefordmatch årligt på 
skift i de 2 klubber 
I Solheim Cup spilles hulspil, og man spiller én match i 
hver klub, hvorefter årets klubvinder kåres. 
Varde er meget interesseret i at fortsætte. 
Det blev nævnt, at vi skal huske at udfordre os selv med 
andre spilformer end stableford. 
Afstemningen viste et flertal for at fortsætte med Solheim 
Cup. 

6 Skal den årlige udflugt flyttes? Vi vil 
meget gerne have forslag til 
udflugtsmål 

Da der er mange andre udflugter, og mange selv spiller 
andre baner, må et deltager antal på ca 15 være 
tilfredsstillende. 
Alt i alt anses en dag sidst i juni for at være et godt 
tidspunkt. 
Ved valg af dato skal der tages hensyn til arrangementer 
fastlagt af klubbens matchudvalg.  
Det kan være svært at vente på, at andre arrangementer 
er fastlagt, da vi er nødt til at være tidlig ude for at kunne 
komme til at spille en fremmed bane. 
Prisen er ikke afgørende. Det koster at spille spændende 
baner. 
Forslag om at besøge Trehøje, eller Kaj Lykke, hvor 
medlemmer af  A11 kan drage fordel. 

7 Skal vi stadig have champagnematch? Ja. Da vi blev nødt til at aflyse i år, ligger champagnen på 
lager. 



 

 

8 Betaling af matchfee i 2021 - hvordan? Det er ikke pga corona, at vi ikke vil modtage kontanter. 
Det er dyrt i gebyr, at aflevere kontanter i banken.  
Det koster kr. 0,60 pr. transaktion, vi modtager på 
mobilpay. Der er ikke gebyr på at modtage en 
bankoverførsel. 
Bestyrelsen er stemt for, at den nuværende ordning med 
“matadorpenge” fortsætter, og opfordrer til, at man køber 
f.eks. 10 stk. som startpakke. 
Bestyrelsen tager stilling til evt. brug af overskydende 
mærker fra i år, og om det skal være muligt at betale kr. 
20,60 pr. stk. 

9 Fastholder vi “for korte put”, “færrest 
bunkerslag” med evt. lodtrækning og 
bold som præmie? 

Ja til at fortsætte, dog med forslag om, at der er præmie til 
alle med samme resultat, i stedet for lodtrækning. 

10 Skal vi fortsætte med 4-bolde i den lyse 
periode? - eller skal vi primært gå i 3-
bolde? 

Det har passet med 4-bolde i den lyse tid 

11 Behandling af indkomne forslag Der er ikke kommet forslag ind. 

12 Eventuelt Forslag om at årsmødet rykkes til sidste tirsdag i 
september. Det kan nogle år give én spilleaften mere - 
dog kun en 9 hullers runde. 
Forslag om at sætte kontingentet op for at sikre et årligt 
beløb til husudvalget. Den overvejende holdning er, at 
bestyrelsen som hidtil hvert år vurderer, om der er penge i 
overskud til et bidrag til husudvalget. 
 
Gitte Wallentin afsluttede mødet med at takke for en livlig 
debat. 
 
Der var klap til bestyrelsen for indsatsen. 

 
 
 
      Ref.: Rita Jensen 


