
 

Referat af ordinær generalforsamling i Trekroner, torsdag den 26. september 2019 kl. 17:00. 

Formand, Dorrit Jørgensen bød 48 deltagere velkommen til Trekroners ordinære generalforsamling og gik 

derefter videre til første punkt på dagsordenen: 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Formanden foreslog Birthe Bjerrum som dirigent. Der var ingen andre forslag og Birthe blev valgt med 

akklamation.  

Dirigenten redegjorde herefter for juridiske og andre forhold, som gør sig gældende i forbindelse med 

indkaldelse og afholdelse af ordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter. Dirigenten kunne erklære 

generalforsamlingen lovlig og rettidigt indkaldt. 

Dirigenten gik derefter videre til næste punkt på dagsordenen og gav ordet til formanden. 

Ad 2 – Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 

I 2019 bød bestyrelsen velkommen til to nye medlemmer i bestyrelsen i 2019: Pia Müller og Susanne 

Francke. 

Trekroner har haft et gennemsnitligt deltager antal over 60% på 15 spilledage. 

Nyt handicapsystem – WHS (World Handicap System) er udsat til 2021. Herefter reguleres alle golfspillere 

”all over the World” efter samme system ”WHS” og ikke som i dag efter seks forskellige systemer. 

Bestyrelsen rejste spørgsmålet om, hvorvidt der var interesse for at spille turnering i kun 2 rækker ( A+B) 

eller fortsat i 3  rækker  A+B+C?  

Trekroner har i 2015, 2017 og 2019 sponsoreret velkomstdrink ved festmiddagen for PINK CUP 

arrangementet. -  Det har bestyrelsen besluttet ikke at vil gøre fremover.   

Vindere af Trekroners historiske pokaler i 2019 er: 

Træfolkets pokal: Birte Henriksen 

Rhododendron: Kristine Bernhoft 

Tændstikpokal: Lise Schiander 

Jubilæumspokal: Birte Henriksen 

Årspokal:  Lise Schiander 

Hulspil:  Tove Palsby 



En stor tak til alle vores sponsorer. Vi sætter stor pris på sponsorbidrag fra vores medlemmer.  Og vi har 

allerede modtaget flere tilkendegivelser fra sponsorer til den kommende sæson. 

Dorrit takkede de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. 

Bestyrelsens beretning kan læses i sin fulde længde på Trekroners hjemmeside www.rgk-trekroner.dk 

Dirigenten takkede formanden for beretningen og efterlyste evt. spørgsmål fra deltagerne. 

Iben Glück: Hvorfor ikke betale drink til Pink Cup? 

Dorrit: Efter at have været sponsor i 3 år, mener vi, at det fremover må være op til det enkelte medlem af 

Trekroner, hvilke organisationer man ønsker at støtte. Trekroners bestyrelse synes derfor, at prisen for 

velkomstdrinken fremover bliver indregnet i prisen for at deltage i arrangementet. Vi afgiver fortsat gerne 

en torsdag til arrangementet. 

Jette Bjerrum: Fremover udkommer klubbladet elektronisk.  

Dorrit: Er opmærksom på dette, men er ikke blevet bedt om indlæg til bladet. 

Forsamlingen drøftede kort om vi skal spille i to eller tre rækker. Konklusionen blev, at det måtte være op 

til bestyrelsen at fastlægge. 

Ad 3 – Fremlæggelse af regnskab 

Vores kasserer, Susan Burgess, fremlagde herefter det endelige regnskab for 2018 samt foreløbigt regnskab 

for 2019.  

2019 forventes at slutte med et pænt resultat, og da det samme gjorde sig gældende i 2018, kommer vi ud 

med et pænt overskud, som bestyrelsen vil sørge for at anvende bedst muligt.  

Regnskaberne blev godkendt. 

 

Ad 4 – Forslag fra bestyrelsen 

Deltagelse i en Trekroner turnering skal være en tællende runde og skal handicapreguleres. Krav om kryds i 

EDS bortfalder. Ønsker en spiller at udgå af turneringen skal der sættes et stort X på tværs af hele 

scorekortet (ingen hcp-regulering). MEN alle scorekort skal indleveres til turneringsledelsen af hensyn til 

resultatopgørelsen.                                                                                                                                          

Konsekvensen af at kortet krydses over er, at man ikke bliver hcp-reguleret og heller ikke er med i spillet 

om årspoint eller og præmier. 

Iben Glück: Fint at man kan krydse kortet over. 

Annette Lau: Hvis man er tættest på flag, og streger kortet? 

Kirsten Holm: Hvis man er tættest på flaget og noterer sit navn, fanger bordet og scorekortet skal 

indleveres.  Alternativt kan man undlade at skrive sit navn på flaget, således at en anden kan komme i spil. 

Forslaget blev godkendt. 

Der var ingen forslag fra medlemmerne. 



Ad 5 – Valg til bestyrelsen 

Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg: Kirsten Holm, Susanne Francke, Birte Henriksen og Dorrit 

Jørgensen. Kirsten ønskede ikke genvalg, de øvrige 3 var villige til at modtage genvalg for en 2-årig periode. 

Alle blev genvalgt med akklamation. 

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Charlotte Weinold for en 2-årig periode. Valget blev godkendt med 

akklamation.  

Formanden takkede Kirsten Holm for mange års engagement i bestyrelsesarbejdet og overrakte en flot 

buket blomster til Kir. 

Ad 6 – Valg af revisor 

Efter en lang årrække havde Pamela Boissevain besluttet, at tiden var inde til at stoppe som revisor. Pam 

har været en kyndig sparringspartner for vores kasserer, som takkede Pam – in absentia – for indsatsen.  

Som ny revisor foreslog bestyrelsen Birgitte Lippmann. Birgitte blev valgt med akklamation.  

 

Ad 7 – Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. 400 kr. for 18-huls rækkerne og 200 kr. for Super-9 rækken. 

Dette blev vedtaget. 

 

Ad 8 – Fastlæggelse af handicapkrav for det kommende år 

Bestyrelsen foreslog uændret handicapkrav. Medlemmer af Trekroner med et handicap på over 29,7 skal i 

Trekroners turneringer spille med SPH 36. 

 

Ad 9 – Eventuelt 

Kommentarer fra medlemmerne: 

Iben Glück:  Ser gerne, at der ikke spilles slagspil i september måned. 

Tina Ramstedt: B + C kunne spille Stableford. 

Bente Flindt: Hvis vi skulle forsøge med 2 rækker, har man ikke den mulighed. 

Beslutning overlades til bestyrelsen. 

Jette Bjerrum: Vil gerne slå et slag for vores smertensbarn: Hulspilsmatchen. Af forskellige grunde 

(herunder sygdom, rejser m.m.) er flere runder vundet på WO. Det burde da være muligt, at gennemføre 

den efter planen. 

Bente Flindt: Det er for svært at finde et tidspunkt. 

Lone Glover: Selv om man har en måned, er det svært at finde en dag. Vi er stadig aktive på mange andre 

fronter. 



Birthe Bjerrum: Det er nødvendigt med en skrap turneringsleder.  

Jette Bjerrum: Der er for få, der melder sig.  

Birthe Bjerrum: Det er en bestyrelsesbeslutning, hvad proportionerne skal være.  

Krav om antal deltagere blev efter sidste GF sænket fra 16 til min. 10. Bestyrelsen overvejer situationen. 

Der var stadig nogle minutter, til køkkenet var klar til at servere hovedretten, og Dorrit bad Lise Schiander 

fortælle om sin deltagelse i Pink Cup afslutningsmatchen i Aabenraa. Det havde været en blandet oplevelse, 

men dog en oplevelse. Man overvejer tilsyneladende, af afholde afslutningsmatchen om 2 år i RGK. 

Connie Balschmidt: Rettede afslutningsvis en stor tak til bestyrelsen. 

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen afholdt og afsluttet i god ro og orden.  

Formanden takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling. 

Under generalforsamlingen var der dækket op med en portion lækre tapas til hver deltager og 

efterfølgende kunne vi indtage en rigtig dejlig middag. Stor tak til køkkenet. 

 

                                                                       

                                                   Rungsted Kyst den, 15. oktober 2019 

 

    Susan Burgess                                                                                                       Birthe Bjerrum 

  

 …………………………                                                                               ………………………… 

            Referent                                                                                                                           Dirigent 

 

  

 

 


