
  

 

Referat af ordinær generalforsamling i Trekroner torsdag den 24. september 2020: 

 

Trekroners formand Dorrit Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen og konstaterede, at 

dette års tilmelding og betaling via Golfbox var forløbet problemfrit og at der var 44 tilmeldte.  

Formanden gik derefter videre til første punkt på dagsordenen: 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog valg af Birthe Bjerrum som dirigent. Der var ingen andre forslag og Birthe 

Bjerrum blev valgt med akklamation.  

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

med indkaldelse og afholdelse af Trekroners ordinær generalforsamling, og kunne erklære, at 

generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. 

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

Ad 2 – Aflæggelse af årsberetning 

Grundet Corona situationen kom 2020 sæsonen sent fra start. Vi måtte desværre aflyse både 

vores regelkursus og venskabsmatchen mod KGK. Begge dele er flyttet til 2021. Da vi endelig fik 

lov til at spille var der stor deltagelse, og undtagelsesvis blev det besluttet, at man måtte booke 4 

spillere på hver starttid startende med de seneste tider.  

I forbindelse med de første matcher kunne der ikke indleveres scorekort da klubhuset var aflåst. 

Alle scorekort blev lagt i en kasse ved starterhuset og Susanne Francke har registreret alle scores i 

et excel ark. 

Den 13. august spillede vi en Invitational, hvor Trekroners damer kunne invitere en spiller fra en 

anden klub til at spille på Rungsted. Det var en stor succes, og formanden udtrykte en stor tak til 

holdet bag afviklingen: Birte Henriksen, Pia Müller og Susanne Francke.  

Vindere af årets pokaler kan ses på Trekroners hjemmeside www.rgk-trekroner.dk under 

”Trekroners historie” – ”Pokalvindere”. 

http://www.rgk-trekroner.dk/


Formanden takkede Trekroners sponsorer, som alle blev nævnt og kan ses på www.rgk-

trekroner.dk under ”Sponsorer”. Bestyrelsen sætter stor pris på medlemmernes sponsorbidrag og 

nye sponsorer er meget velkommen. 

Nyt system for registrering af scores fra 2021 – World Handicap System (WHS). 

Bestyrelsen forlagde ideen om, at Trekroner i slagspilsturneringer spiller med Max. Score d.v.s. 

max. Antal slag på par 3 huller er 7, på par-4 huller er 8 og på par-5 huller er 9 som maksimum 

score. Det er helt i overensstemmelse med R&A. Hvad siger medlemmerne? 

Sæson 2021: Torsdag 15/4 – torsdag 30/9. 

Formanden takkede sine kolleger i bestyrelsen for et usædvanligt godt samarbejde.  

Dirigenten takkede for bestyrelsens beretning og efterlyste evt. spørgsmål fra deltagerne. 

Helle Lange: Synes det er en god idé med max score, det fremmer spillet. 

Helle Schiellerup: Slagspil er en anden matchform, som kræver en anden strategi. Men forståelse 

for ideen. 

Lise Memborg-Fischer: Kunne man evt. operere med to lister? 

Der var ikke flere spørgsmål/kommentarer fra deltagerne og dirigenten konstaterede, at 

bestyrelsens beretning dermed var godkendt. 

Bestyrelsens årsberetning kan læses på vores hjemmeside www.rgk-trekroner.dk under 

”Generalforsamling”. 

 

Ad 3 – Fremlæggelse af regnskab 

Kasserer, Susan Burgess henviste til, at endeligt regnskab for 2019 var lagt på hjemmesiden og 

koncentrerede sig om det foreløbige regnskab for 2020.  

2020 forventes at slutte med et pænt resultat, og da det samme gjorde sig gældende i 2019, 

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

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

Kassereren kunne oplyse, at banken har krævet, at Trekroner oprettes hos virk.dk som frivillig 

forening, da banken har planer om at nedlægge den afdeling, som hidtil har administreret konti 

som vores. Det burde være en smal sag, især hvis kassereren havde været lidt mere kyndig på it-

området, hvilket desværre ikke er tilfældet. 

 

Ad 4 – Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

http://www.rgk-trekroner.dk/
http://www.rgk-trekroner.dk/
http://www.rgk-trekroner.dk/


Ad 5 – Valg til bestyrelsen 

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg: Kirsten Stærk, Pia Müller og Susan Burgess. Alle var villige 

til at modtage genvalg for en 2-årig periode og blev genvalgt med akklamation.  

 

Ad 6 – Valg af revisor 

Birgitte Lippmann har sagt ja til endnu en periode. 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. Dette blev vedtaget. 

 

Ad 9 – Eventuelt 

Birthe Bjerrum udtrykte ros til formanden for skrivelsen til medlemmerne om, hvilke ”Corona- 

forholdsregler” der var gældende i forbindelse med afholdelse af generalforsamling, festmiddag 

og præmieoverrækkelser. 

Lene Karberg takkede rørt formanden, som under Lenes sygdomsfravær, havde henvendt sig med 

deltagelse og opmuntring til, at Lene skulle vende tilbage til Trekroner. Det gjorde Lene. Og Lene 

har haft en dejlig golfsæson 2020. 

Der var ikke flere indlæg og dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for afholdt og 

afsluttet i god ro og orden.   

Formanden takkede dirigenten for at styre generalforsamlingen vel igennem og overrakte en 

flaske vin. 

  

                                                      Rungsted Kyst den, 18. oktober 2020 

 

Susan Burgess                                                                                                           Birthe Bjerrum 

    Kasserer                                                                                                                      Dirigent 



 

  


