
Referat af ordinær generalforsamling i Trekroner torsdag den 24. september 2015 kl. 18.00 

 

Dagsorden som følger: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af årsberetning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

 Der er ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

5. Valg af bestyrelse 

 3 af bestyrelsens medlemmer er på valg: Marianne Lottrup, Kirsten Holm og Inge Lise 

 Hoffmann. Kirsten Holm og Inge Lise Hoffmann er villige til genvalg. 

 Marianne Lottrup og Aase Alstrup ønsker at træde ud af bestyrelsen. 

 Bestyrelsen foreslår som nye medlemmer: Birte Henriksen og Dorrit Jørgensen. 

6. Valg af revisor 

 Bestyrelsen foreslår, at Pamela Boissevain genvælges til revisor. 

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

 Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 350 kr. for medlemmer, der spiller  

 18 huller og 175 kr. for medlemmer, der kun spiller 9 huller. 

8. Fastlæggelse af handicapkrav for det kommende år. 

 Bestyrelsen foreslår uændret handicapkrav, således at medlemmer af Trekroner 

 med et handicap på over 29,7, svarende til et spillehandicap på 36, i Trekroner 

 matcher spiller med et spillehandicap på 36. 

9. Eventuelt 

 

 

Ad 1 

Vores formand Kirsten Stærk åbnede generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Inger 

Højsgaard som dirigent. Dette blev godkendt med akklamation. 

 

Inger Højsgaard takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovligt varslet og indkaldt. 

Hun gav derefter ordet tilbage til formanden. 

 

Ad 2 

Herefter aflagde formanden årsberetningen.  

 

Formanden udtrykte glæde over en god tilgang af nye medlemmer samt fin deltagelse i general-

forsamling og afslutningsmiddag. 

 

Trekroner afgav en spilledag til Pink Cup, hvor medlemmer fra alle tre dameklubber deltog. I 

arrangementskomiteen var også Kristine Bernhoft fra Trekroner. Det var et omfattende arrangement 

med flere aktiviteter, og dagen var en stor succes. 

 

Vi spillede venskabsmatch mod København i Dyrehaven. Det var en dejlig dag i skønne omgivelser, 

selv om det sportslige resultat ikke var i vores favør. KGK's damer vandt stort og var meget glade 

for sejren. 

 

Vi har også spillet sponsormatch med Santa Maria som sponsor. Det var en fin dag med flotte 

præmier.  

 

Ellers har vi været noget forfulgt rent vejrmæssigt. Bl.a. sponsormatchen med Holte Vinlager måtte 

flyttes pga regn, men på spilledagen havde vi til gengæld dejligt sensommervejr og meget flotte 



præmier, som vi efterfølgende har takket for. 

 

Trekroner har i forening med Ladybirds sendt en klage til klubben over teestedet på 6. hul. Det er 

skævt og buer. Forhåbentlig bliver det bedre næste år. 

 

Der har været fint fremmøde til matcher og præmieoverrækkelser. Vi vil dog indtrængende opfordre 

til, at man såvidt muligt overhovedet, selv er til stede til modtagelse af eventuelle præmier.  

 

Vindere af pokaler: 

Rhododendron:  Jette Bjerrum 

Jubilæumspokal: Kirsten Holm 

Tændstikpokal: Birthe Bjerrum 

Træfolkets pokal: Britt-Marie Jonsen 

Hulspil:  Birthe Bjerrum 

Årspokal:  Tove Palsby 

 

Stort tillykke til alle. 

 

Som afslutning takkede formanden den øvrige bestyrelse for godt samarbejde og god stemning. Og 

der var en særlig tak og golfbolde til Marianne Lottrup og Aase Alstrup, som har valgt at trække sig 

fra bestyrelsen. 

 

Årsberetningen blev positivt modtaget. 

 

Ad 3. Forelæggelse af regnskab 

Deltagerne havde fået udleveret endeligt regnskab for 2014 og foreløbigt regnskab for 2015. Det 

sidste blev gennemgået af vores kasserer med få kommentarer. Stigningen i antal af medlemmer 

viser sig i indtægten fra kontingenter. Posten ”Vin til præmieover-rækkelser” er betragteligt større i 

2015. Det skyldes især, at Trekroner var sponsor for et glas vin i forbindelse med Pink Cup 

middagen. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Der var ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

Ad 5. Valg af bestyrelse 

Der var 3 medlemmer på valg: Marianne Lottrup, Kirsten Holm og Inge Lise Hoffmann. Inge Lise 

Hoffmann og Kirsten Holm var villige til genvalg og blev genvalgt. 

 

Marianne Lottrup og Aase Alstrup havde valgt at trække sig fra bestyrelsen. Som nye medlemmer 

foreslog bestyrelsen Birte Henriksen og Dorrit Jørgensen. Disse blev godkendt med applaus. 

 

Ad 6. Valg af revisor 

Vores revisor, Pamela Boissevain, var villig til genvalg og blev genvalgt. 

 

Ad 7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev godkendt. 

 

Ad 8. Fastlæggelse af handicapkrav for det kommende år 

Bestyrelsen foreslog uændret handicapkrav. Det betyder at et medlem af Trekroner maksimalt kan 

spille fra spillehandicap på 36. Dette blev godkendt. 



 

Ad 9. Eventuelt 

Søri: Kan vi ikke nøjes med en par-match?  

Der er delte meninger om de forskellige matchformer, men bestyrelsen synes godt, at der må være 

nogen variation. Vi kigger på sagen i forbindelse med tilrettelæggelse af næste års program. 

 

Elsebeth: Kan der ikke indlægges tid til en tissepause? 

Birthe B.: Man kan gå ind på 9. hul. 

Det bør kunne lade sig gøre at benytte toilettet på 12. hul uden at forårsage større forsinkelser. 

 

Fra salen blev der spurgt om man bliver reguleret, hvis man ikke sætter kryds? 

Pam: Man kan blive registreret uden at blive reguleret straks. Pam kom med en længere redegø-

relse for reglerne i denne forbindelse, som vi ikke kan komme ind på her. Oplysninger kan evt. 

søges hos DGU. 

 

Der var ikke flere spørgsmål fra deltagerne. 

 

Afslutningsvis kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og 

orden.  

 

Formanden takkede dirigenten for veludført gerning. 

 

 

Formandens beretning og regnskab vedlagt dette referat som bilag. 

 

 

 

 

Ref.: Susan Burgess     Godkendt: Inger Højsgaard   
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