
 

                  Referat af ordinær generalforsamling i Trekroner torsdag den 29. september 2016 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af årsberetning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

5. Valg af bestyrelse 

6. Valg af revisor  

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

8. Fastlæggelse af handicapkrav for det kommende år 

9. Eventuelt 

Formand Kirsten Stærk bød velkommen og takkede for det fine fremmøde.  

Ad 1 – Valg af dirigent 

Som første punkt på dagsordenen foreslog formanden, Inger Højsgaard til generalforsamlingens 

dirigent.  Dette blev godkendt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 

Ad 2 – Aflæggelse af årsberetning 

Formanden aflagde bestyrelsens årsberetning. (Beretningen kan ses på hjemmesiden i sin fulde 

længde). 

Formanden nævnte bl.a., at bestyrelsen har besluttet, at det ikke er muligt at skifte række i løbet 

af sæsonen. 

Der er plads til 48 spillere i A, B og C rækker med de tider, vi har p.t. Hertil kommer 12 Super-9 

spillere. 

Resultatet af venskabsmatch mod KGK var 7,5/7,5. Vi satser på gunstart næste gang, bl.a. af 

hensyn til fælles frokost. 

Tak til Holte Vinlager for sponsormatch. 

Sponsormatch med Meny blev en stor succes. Tak til Dorrit Jørgensen for indsatsen. 



Pokalvindere 2016: 

Rhododendron match Kirsten Carlsen 

Jubilæumspokal Anne Lange 

Tændstikpokal Lene Karberg 

Træfolkets pokal Susanne Francke 

Årspokal  Anne Lange 

 

Takket være en stor indsats fra Dorrit har vi fået vores egen hjemmeside: www.rgk-trekroner.dk 

Der er blevet lagt et stort arbejde og en del research for dagen, og sitet bliver løbende opdateret. 

 

Ad 3 – Fremlæggelse af regnskab 

Eksemplarer af det endelige og godkendte regnskab for 2015 og foreløbige regnskab for 2016 blev 

omdelt. Kasserer Susan Burgess knyttede nogle få kommentarer til regnskabet. 

Administrationsposten noget højere i forbindelse med oprettelsen af hjemmesiden. Beløbet til 

årspræmier noget højere, da vi besluttede at have 4 præmier i A, B og C rækkerne. Til gengæld 

havde vi ikke nogen hulspils-match i år. Vin til præmieoverrækkelser har været mindre i år, fordi vi 

sidste år var sponsorer for et glas vin i forbindelse med Pink Cup.  

Det foreløbige regnskab for 2016 blev godkendt. 

 

Ad 4 – Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

Jette Bjerrum havde stillet to forslag, som skriftligt var udsendt til medlemmerne: 1) Undervisning 

i regler i forbindelse med hver præmieoverrækkelse; ”At et Trekroner bestyrelsesmedlem eller et 

mening medlem påtager sig ansvaret for at tage et regelspørgsmål op og undervise os i 

rigtigheden af reglen”. 2) Bede H.C. Colov om at fortælle om arbejdet med at holde vores greens i 

god stand; ”Kunne et oplæg om greens have interesse for Trekroner”? 

Kirsten Stærk havde på baggrund af det første forslag haft en snak med Jannik om at bruge en 

times tid på spørgsmål den første torsdag i sæsonen. 

Der var afstemning om forslaget, og der var stor tilslutning hertil. Bestyrelsen arbejder videre med 

spørgsmålet og finder en løsning inden næste sæson. 

Der var også afstemning om forslag vedr. greens. Der var ikke tilslutning hertil, så forslaget faldt. 

 



Ad 5 – Valg til bestyrelsen 

Formand, Kirsten Stærk og Annette Lau var på valg og begge blev genvalgt med akklamation. 

Kirsten Stærk meddelte, at hun gerne fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem, men har 

ønsket at videregive hvervet som formand. I bestyrelsen har der været enighed om at bede Dorrit 

Jørgensen om at blive ny formand. Dette blev modtaget med akklamation.  

 

Ad 6 – Valg af revisor 

Pam Boissevain har sagt ja til at fortsætte som revisor. Pam blev genvalgt med akklamation. 

 

Ad 7 – Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 350 kr. for medlemmer, som spiller 18 huller og 175 

kr. for medlemmer, som kun spiller 9 huller. Dette blev godkendt. 

 

Ad 8 – Fastsættelse 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. Dette blev godkendt. 

 

Ad 9 – Eventuelt 

Karin Berning støttede forslaget om, at Jannik deltager i vores seancer med spørgsmål om 

golfregler. 

 

                                                     Rungsted Kyst, den 12. oktober 2016 

 

 

                                        Susan Burgess                                 Inger Højsgaard 

                                             Referent                                              Dirigent 


