
                             Referat af ordinær generalforsamling i Trekroner den 28. september 2017 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af årsberetning 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 

4. Forslag fra bestyrelse og 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 

 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Trekroners formand Dorrit Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Inger Højsgaard 

som dirigent. Der var fuld opbakning til dette forslag. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt varslet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 

Ad 2 – Aflæggelse af årsberetning 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning som kan læses i sin fulde længde på hjemmesiden www.rgk-

trekroner.dk  

Formanden omtalte bl.a. sæsonens matcher, og nævnte i den forbindelse vinderne af vores evigt 

vandrende pokalpræmier, som i 2017 blev vundet af: 

Birte Henriksen;  Rhododendron pokal 

Tove Palsby; Jubilæumspokal  

Lone Glover; Tændstikpokal  

Birthe Bjerrum ; Træfolkets pokal  

Lise Schiander ; Årspokal   

Formanden sendte også en stor tak til Trekroners sponsorer: Holte Vinlager i Hørsholm og Menu i Rungsted 

for flotte præmier. Holte Vinlager fortsætter sit sponsorat i 2018.   

Formanden kom også ind på et nyt tiltag, nemlig regelundervisning, henholdsvis ved Jannik ved sæsonstart 

og ved Jette Bjerrum en gang om måneden. Formanden opfordrede Jette Bjerrum til at fortsætte i 2018.    

Bestyrelsen har på basis af deltagerlister lavet en del statistik. Det er muligt, at A-, B- og C-spillere vil få 

behov for en ekstra tid kl. 10.30, så vi afventer næste års medlemstal, før vi træffer nogle afgørelser. 

Desværre har vejret ikke helt været med os i denne sæson. Tre matcher har været helt eller delvis aflyst. 
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Bestyrelsen har drøftet muligheden for at forsøge nogle andre matchformer end de gængse, som vi har i 

øjeblikket for at give lidt mere variation. Der er dog flere af disse, hvor det ikke vil være muligt at optjene 

point, som vi gør det nu. Det vil betyde, at vi må opgive vores årspoint. Er der mon stemning for det? 

Formanden kom herefter med en opfordring til medlemmerne om at være sponsorer i løbet af sæsonen. 

Evt. i forbindelse med en fødselsdag. Det kunne være en præmie for tættest på flag på par 3 huller, længste 

drive på et givet hul, eller noget helt tredje. 

Udover vores regelundervisning, vil Jannik i 2018 tilbyde Trekroners medlemmer et kursus i Trackman. 

Information om pris og tidspunkt vil blive udsendt inden sæsonstart. 

Formanden afsluttede sin meget grundige beretning med at takke den øvrige bestyrelsen for fantastisk 

godt samarbejde.  

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til drøftelse: 

Kirsten Galst: Vi gør ikke nok for Super-9. Altid stableford. 

Jette Bjerrum: Synes det skal gå på omgang med regelorientering. Der er andre, som har samme indsigt. 

Elsebeth Bernhoft: Ang. årspoint. Vinderne har fået mange præmier i årets løb. Nogle deltager oftere. 

Kirsten Carlsen: Opdeling af rækker? 

Connie Balschmidt: Tak til Dorrit for gode tiltag, især mere variation i matchformer. Vil gerne sponsorere en 

flaske vin til nærmest hul i en match. Det samme gælder Elsebeth og Tove. 

Birthe Bjerrum: Støtter variation i matcher. Hvad skal årspokalen så bruges til? 

Jette Bjerrum: Hvis man er 3 eller 4, får man ikke præmie på spilledagen. 

Bente Flindt: Ikke for præmien skyld, men for resultatet. 

Bente Rosendal: Social match hver gang. 

Elsebeth Bernhoft: Hvor mange forskellige spiller man med i løbet af sæsonen? 

Inger Højsgaard: Vi kan kun opfordre til, at man gør det. 

Kirsten Galst: En præmie i hver række. 

Tove Palsby: Klubben er blevet for lidt social. Tage på ture. Vi skal prøve at samle op. 

Anne Lange: Spiller altid sent, men vil gerne spille med alle. Der skal være noget, der driver os. 

Birthe Bjerrum: Er ikke nyt altid at spille med de samme. Man må i dag kun skrive sig selv plus en anden 

spiller på. 

Jette Bjerrum: Sport, man spiller for at vinde. 

Inger Højsgaard: Også for at inddrage nye medlemmer. 

Tove Palsby: Ikke nødvendigt med en pokal. 

Inger Højsgaard: Udvalgte matcher giver point til årsregnskab. 

Søri Mygind: I nogle klubber er det bestyrelsen, som sætter spillerne sammen.  



Inger Højsgaard: Vejledende tilkendegivelse. 

Gitte Kaas: Pengene kan fordeles mellem flere. 

Kirsten Carlsen: Kan man lægge holdmatcher på et andet tidspunkt? Ikke så sent på sæsonen. 

Marianne Tholstrup: Alice Rossé foreslår, at en A-spiller inviterer en C-spiller en gang om måneden. 

Bestyrelsen tager alle indlæg med i overvejelserne, når turneringsprogram 2018 skal fastlægges. 

Herefter lukkede dirigenten debatten om bestyrelsens beretning som blev godkendt med akklamation. 

Ad 3 – Fremlæggelse af regnskab 

Trekroners kasserer, Susan Burgess, fremlagde herefter det foreløbige regnskab for 2017. Hertil blev 

knyttet følgende kommentarer:  

Der har været en ekstraudgift i løbet af året i forbindelse med afholdelsen af Pink Cup, hvor Trekroner dels 

afgav en spilledag, dels sponsorerede et glas vin inden middagen. 

Vin i forbindelse med præmieoverrækkelser er også blevet noget dyrere. Bestyrelsen overvejer andre 

muligheder for at ”lokke” medlemmerne til at blive til præmieoverrækkelserne, som er et festligt indslag. 

Endelig er der også udgifter i forbindelse med vores hjemmeside, men vi har været så heldige, at et 

medlem, som ikke ønsker at blive nævnt, efterfølgende har sponsoreret denne post. Vi siger mange tak. 

Ad 4 – Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

Der var følgende forslag fra medlemmerne: 

a)     Elsebeth Bernhoft: Forslag om tvungen EDS for at kunne være i præmierække.  Læs hele forslaget på 

www.rgk-trekroner.dk under ”Generalforsamling”. 

Birthe Bjerrum: Hos onsdagsherrerne bliver alle scorekort afleveret. Hvis man ikke vil registreres, må man 

kassere sit kort. 

Inge Lise Hoffmann: DGU siger, at det kan man ikke. Kun hvis vi kan blive enige. 

Formanden: Reglerne hos Løverne blev ændret i 2016. Opretter hver onsdag en tællende turnering og alle 

bliver reguleret 0,1 op efter runden. 

Formanden: Man skal altid beslutte om man vil spille en EDS-runde, inden man starter på 1. tee. Intet kryds 

i EDS-rubrikken, betyder iflg. Forslagsstilleren, at man ikke er med i en tællende turnering, at man ikke kan 

opnå turneringspræmie og heller ikke må skrive sig på ”tættest-på-flag” præmien. 

Jette Bjerrum: Hvorfor skal man ikke være med i matchen? Det er Elsebeths mening. 

Afstemning: 27 ud af 47 er for forslaget. 

b)     Jannie Schliemann: Forslag til ændring af SPH/decimal handicap-grænse. – Læs hele forslaget på 

www.rgk-trekroner.dk under ”Generalforsamling”. 

Jannie Schliemann: Foreslog ændring af decimalhandicap for C-spillere fra 29,4 – 36,0 d.v.s. max SPH 44. 
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Birthe Bjerrum: Hvis man lader C-rækken spille med SPH 44, vil de lettere kunne opnå årspoint. 

Mie Thomsen: EGA – 29,7 = 36 slag. Hæve grænsen for C-spillere. EGA 36 = 44 slag. 

Formanden: Et højt SPH kan få betydning for spillehastigheden på banen. I klubben kan man deltage med 

SPH 36. Nye medlemmer af Trekroner med decimalhandicap over 29,4 er velkommen men skal spille til SPH 

36. Det er alle indforstået med. I 2017 har det drejet sig om 6 C-spillere som har fået frataget slag. 

Statistikken viser i øvrigt, at C-rækkens årsresultat er flottere end B-rækkens.  

Mie Thomsen: Ved vedtagelsen af Elsebeths forslag vil mange få højere handicap. 

Jannie Schliemann: Mange har kunstigt handicap. 

Tove Palsby: Hvis man kun spiller 9 huller, kunne man så holde sit handicap?  

Afstemning: 10 medlemmer stemte for og forslaget faldt. 

 

c)  Susan Lenz: Forslag om en række D for medlemmer med EGA handicap 30-40. – Læs hele forslaget på 

www.rgk-trekroner.dk under ”Generalforsamling”. 

Susan Lenz: Kan klubben rumme medlemmer med højere handicap som en undergruppe. Dels begyndere, 

dels medlemmer som får højere handicap. 

Anne Lange: Der er mange spørgsmål, ekstra tid, arbejde for bestyrelsen. Evt. kan bestyrelsen drøfte sagen 

internt. 

Afstemning: 7 medlemmer stemte for og forslaget faldt. 

 

Ad 5 – Valg af bestyrelse 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt for en 2-årig periode: Kirsten Holm, Birte 

Henriksen og Dorrit Jørgensen. 

Inge Lise Hoffmann var også på valg, men ønskede ikke genvalg. Formanden takkede Inge Lise for hendes 

indsats i bestyrelsen og overrakte en smuk buket blomster. 

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Tove Palsby for en 2-årig periode. Tove Palsby blev valgt med akklamation. 

 

Ad 6 – Valg af revisor 

Pamela Boissevain var villig til genvalg, hvilket forsamlingen godkendte. 

 

 

Ad 7 – Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

Sidste kontingentforhøjelse fandt sted i 2012. Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på 50 kr. for 18-

huls rækkerne til 400 kr. Super-9 kontingent sættes op med 25 kr. til 200 kr. Forsamlingen godkendte. 
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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  

Skal vi bibeholde årspoint?  

Formanden: Frafaldt en evt. vejledende afstemning. Bestyrelsen vil på det konstituerende bestyrelsesmøde 

i oktober fastlægge tuneringsbetingelser og turneringsprogram for 2018 på baggrund af de input 

Trekroners medlemmer har givet på denne generalforsamling. 

Dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke var yderligere emner til diskussion, og erklærede 

generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 

 

                                                            Rungsted Kyst den, 8. oktober 2017 

 

 

                                             Susan Burgess                                Inger Højsgaard 

                                               Referent                                            Dirigent                    


