
 

 

 

Referat af generalforsamling i Trekroner den 27. september 2018 kl. 17.00 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af årsberetning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 

5. Valg af bestyrelse 

6. Valg af revisor 

7. Fastlæggelse af kontingent      

8. Fastlæggelse af handicapkrav for det kommende år 

9. Eventuelt 

 

Ad 1 - Valg af dirigent 

Formand Dorrit Jørgensen, bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog valg af Inger Højsgaard som 

dirigent. Dette blev godkendt med klapsalver. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af 

årsberetning. 

Ad 2 - Aflæggelse af årsberetning 

Formanden aflagde herefter en meget grundig årsberetning, som kan læses i detaljer på Trekroners  

hjemmeside; www.rgk-trekroner.dk 

Formanden benyttede lejligheden til at takke alle de Trekroner- medlemmer, som har været sponsorer i 

løbet af sæsonen. 

Der var også en stor tak til vores eksterne sponsor, Holte Vinlager i Hørsholm, for fine præmier og 

samarbejdet i løbet af året. 

Formanden nævnte et tidligere ønske fra Super-9 spillerne om mere variation i matchformer. Det blev 

forsøgt i år, men blev ingen succes. Det kan muligvis skyldes at de mange dræningsprojekter på banen i 

sommer vanskeliggjorde spillet. Bestyrelsen har endvidere besluttet at lempe lidt på reglerne for at være 

Super-9 medlem, således at de får mulighed for frit spil på alle huller på andre dage end turneringsdagen - 

torsdag.    



Deltagerantallet til alle Trekroner-turneringerne har generelt været en anelse lavere end sidste år. Måske 

kan det tilskrives den meget varme sommer.  

2018 vindere af Trekroners traditionsrige pokalturneringer:  

Tændstikpokal: Gitte Kaas 

Rhododendronpokal: Inge-Lise Hoffmann 

Jubilæumspokal: Gitte Kaas 

Træfolkets pokal: Helle Rasmussen 

Årspokal:  Susanne Francke 

Sæsonen 2019 starter først den 25/4 pga. påsken, som falder sent næste år. 

Der var spørgsmål til beretningen fra Birthe Bjerrum gående på ændringerne i Super-9 kriterier samt evt. 

tilgang af nye medlemmer.  

Formanden erindrede om, at definitionen af Super-9 gruppen ikke er vedtægtsbestemt. Vi bør ikke være for 

restriktive. Der skal være mulighed for at være med i en tællende match over 9 huller i Trekroner-regi, og 

alligevel frit kunne spille flere huller på andre dage. Bestyrelsen vil ikke påtage sig at udøve nogen form for 

kontrol.   

Kirsten Galst og Marianne Tholstrup bakker op om lempelse. 

Birte Henriksen: Super-9 medlemmerne betaler jo fuldt kontingent i RGK. 

Formanden: Super-9 spillere betaler halvt Trekroner-kontingent og spiller kun 9 huller om torsdagen. 

Formanden orienterede om, at der har været en dialog med ½4 om eventuelt medlemskab af Trekroner.  

Formanden har aftalt fortsat kontakt med ½4’s formand Dorrit Skjoldbirk, inden udgangen af december 

måned. 

Ad 3 - Fremlæggelse af årsregnskab 

Kasserer Susan Burgess fremlagde herefter det foreløbige regnskab for 2018. Regnskabet var omdelt, og 

nogle enkelte punkter blev fremhævet. Herunder en besparelse på vin til præmieoverrækkelser, som er 

erstattet af klappepræmier. Et større beløb til præmier, da der har været mange, som har gået under deres 

handicap i sommer, hvilket har udløst flere flasker cava. Det kan vi jo kun være glade for. Endelig gav 

forhøjelsen af vores kontingent et større beløb trods en lille tilbagegang i antal medlemmer. Alt i alt et 

positivt resultat, som bestyrelsen besluttede at bruge en del af til nogle flasker vin på bordene til den 

efterfølgende festmiddag. 

 

Ad 4 - Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

Der var 2 forslag fra medlemmer som følger: 

1) Jette Bjerrum (8-472): 1 eller 2 yderligere slagspils- og/eller par/bogey matcher i sæsonen, evt. kun for A 

og B rækken. 



2) Birthe Bjerrum (8-650): Ophæv den eksisterende minimumsgrænse for deltagelse i Trekroners 

gennemgående hulspils turnering. Om nødvendigt så sæt minimumsgrænsen lavere end 16 deltagere. Men 

kæmp for at bevare afviklingen af matchen om den meget smukke vandrepokal skænket af Vivi Ravn i 1994. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke kunne stemmes om de 2 forslag, da de ville gribe ind i 

bestyrelsens arbejde med tilrettelæggelse af matchprogrammet. 

Formanden redegjorde herefter for, at visse af vores matcher (Pokalturneringer) kræver en særlig 

matchform, så det ligger fast år for år og kan ikke ændres. På sidste års generalforsamling efterlyste 

medlemmerne flere sociale matcher. Det tog bestyrelsen så hensyn til i matchprogrammet for 2018. Nu 

efterlyser man flere slagspilsturneringer. Og det tager bestyrelsen naturligvis med i planlægningen af 

matchprogram 2019.  

Formanden kunne endvidere bekræfte, at der absolut ikke er noget ønske om at stoppe for afviklingen af 

den gennemgående hulspils turnering. Det har dog hidtil været den indstilling i bestyrelsen, at der må 

forventes et rimeligt konkurrenceniveau for at kunne vinde dette særlige trofæ. Tallet 16 blev valgt, fordi 

det giver 4 runder med et lige antal deltagere. Det har i flere år været svært at få afviklet runderne, uden at 

afgive walkovers. Bestyrelsen er indstillet på, at sænke tilmeldingskravet til min. 10 deltagere for at 

gennemføre turneringen. Så bestyrelsen kan kun opfordre medlemmerne til at skrive sig på listen til næste 

år.  

Lene Karberg: Vi kan jo heller ikke bare droppe en turnering med et trofæ skænket at et tidligere, men 

nulevende medlem. 

 

Ad 5 – Valg af bestyrelse 

Annette Lau Lauritzen, Kirsten Stærk og Susan Burgess var på valg. Kirsten og Susan var villige til genvalg, og 

blev begge valgt med applaus. 

Annette ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog derfor nyvalg af Pia Müller for en 2-årig periode.  Pia 

blev valgt med applaus.  

Tove Palsby havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog derfor nyvalg af Susanne Francke 

for en 1-årig periode. Susanne blev valgt med applaus.  

 

Ad 6 – Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Pamela Boissevain. Pam blev genvalgt med applaus.  

 

Ad 7 – Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2019. Kr. 400,- for deltagere i 18 hullers turneringer og kr. 200,- 

for deltagere i 9 hullers turneringer. 

 

 



Ad 8 – Fastlæggelse af handicapkrav for det kommende år 

Bestyrelsen foreslår efter mange overvejelser uændret handicapkrav i 2019. Medlemmer af Trekroner med 

et handicap på over 29,7 skal i Trekroners turneringer fortsat spille med SPH 36. 

 

Ad 9 – Eventuelt 

Vi har allerede fået tilsagn fra flere medlemmer om sponsorater til næste år. Det glæder vi os til. Alle vil i 

løbet af foråret blive kontaktet af formanden. 

Jette Bjerrum vil gerne have en afløser hvad angår besvarelse af de månedlige regelspørgsmål. 

Iben Glück foreslår, at man evt. ændrer matchform afhængig af vejret. 

Susan Burgess: I forbindelse med at vi flyttede præmieoverrækkelsen for august, kunne vi også have flyttet 

sponsormatchen. Men vi er jo ikke herrer over vejret. 

Dorrit Jørgensen: Det kan være svært at afgøre, hvornår en turnering skal aflyses eller gennemføres på 

grund af vejret (for varmt, for koldt, for megen regn). Det vil altid være den vagthavende turneringsledelses 

suveræne afgørelse, og den skal respekteres af alle.  

Herefter rundede formanden af med at overrække en buket blomster til Tove Palsby, med tak for hendes 

deltagelse i bestyrelsesarbejdet i den forgangne sæson. Formanden takkede ligeledes, den øvrige 

bestyrelses for et godt og konstruktivt samarbejde, og forsamlingen for et godt fremmøde. 

Dirigenten kunne afslutningsvis konstatere, at generalforsamlingen var nået til vejs ende og gennemført i 

god ro og orden. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 18:30 

 

 

                                                                      Rungsted Kyst den, 8. oktober 2018 

 

 

 …………………………………………………..                                                                ………………………………………………….                                                                                            

 (Susan Burgess, referent)                                                                                   (Inger Højsgaard, dirigent)                                                                                

  


