
                                           

Ordinær Generalforsamling i Trekroner den 30. september 2021 

Referat 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Trekroners formand bød velkommen til ordinær generalforsamling for sæsonen 2021 og foreslog 

Helle Rørbæk som dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav 

derefter ordet til Dorrit Jørgensen, til aflæggelse af årsberetning. 

 

Ad 2 – Aflæggelse af årsberetning 

Dorrit aflagde en fyldig årsberetning over sæson 2021. Årsberetningen kan læses i sin helhed på 

Trekroners hjemmeside: www.rgk-trekroner.dk under punktet ”Generalforsamling”. 

Her skal lige nævnes vindere af pokaler: 

Tændstikpokal: Anja Adamsen 

Rhododendron pokal: Gitte Olesen 

Jubilæumspokal: Lise Schiander 

Træfolkets pokal: Charlotte Balschmidt 

Årspokal:  Lise Rossé 

 

Sæson 2022 løber fra 21/4 – 29/9 2022. 

 

Efter aflæggelse af årsberetningen spurgte dirigenten, om der var bemærkninger fra salen.  

Helle Schiellerup: Undrer sig over, at man ikke kan finde et link til Trekroners hjemmeside på RGK’s 

hjemmeside. Dorrit: Vi benytter enhver lejlighed til at gøre opmærksom på vores hjemmeside. En 

deltager konstaterede med det samme, at der er et direkte link. 

Marianne Lottrup:  Hvad med vores venskabsmatch med København? 

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


Et Trekroner medlem, som også er medlem af København, beklagede deres fravær i 2021 og 

spurgte, om der evt. var stemning for ligelig fordeling af greenfee udgiften? Dirigenten lod 

spørgsmålet gå videre til forsamlingen. Svaret var nej. 

Kommentarer fra salen: 

Charlotte von Haffner: Nogle herrer i mindre grupper kan spille for nedsat fee om efteråret. 

Helle Schiellerup: Har tidligere fået nedsat greenfee på KGK, ved oplysning om, at vedkommende 

kom fra RGK. 

Bente Flindt Sørensen: Vi skal tage spørgsmålet op over for bestyrelsen. Det er for dårligt, det går 

ud over klubbens ry.  

Lea Bendtsen Høst: KGK er billigere. Støtter Bentes forslag om at tage det op på højeste niveau. 

Dorrit lovede at bringe spørgsmålet op igen ved næste møde med RGK’s bestyrelse. 

 

Ad 3 – Fremlæggelse af regnskab 

Dirigenten gav ordet til vores kasserer, Susan Burgess, som gennemgik det foreløbige regnskab. 

Trekroners regnskabsår følger kalenderåret, hvorfor der på tidspunktet for fremlæggelse er lidt 

usikkerhed om det endelige resultat. Der er dog et flot overskud, bl.a. på grund af medlemstilgang 

og besparelse på servering i forbindelse med præmieoverrækkelser. Og flotte sponsorbidrag fra 

vores medlemmer. Godt med lidt på kistebunden, hvis vi skal fejre jubilæum i 2022. Endeligt 

regnskab vil senere kunne ses på hjemmesiden. 

Dirigenten takkede for fremlæggelsen og efterlyste kommentarer til regnskabet.  

Helle Lange: Kunne man evt. sende det foreløbige regnskab ud sammen med den endelige 

indkaldelse til GF?  

SB: Det kunne være en mulighed, vi overvejer. 

 

Ad 4 – Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer 

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var forslag fra bestyrelsen. 

Der var heller ikke forslag fra medlemmer. 

 

Ad 5 – Valg af bestyrelse 

På valg: Birte Henriksen, Charlotte Weinold, Dorrit Jørgensen og Susanne Francke.  

Alle var villige til at modtage genvalg. Der var ikke andre kandidater og de fire blev genvalgt med 

akklamation. 



Ad 6 – Valg af revisor 

Trekroners revisor, Birgitte Lippmann, var villig til at modtage genvalg og blev genvalgt med 

akklamation. 

Ad 7 – Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

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

rækken. 

Forslaget 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.  

Forslaget blev vedtaget. 

Ad 9 – Eventuelt 

Der var ingen kommentarer under Eventuelt. 

 

Dirigenten kunne hermed afslutte gennemgangen af punkter på generalforsamlingens dagsorden 

og nedlægge sit hverv. Ordet blev givet tilbage til Dorrit, som overrakte en flaske vin til Helle med 

tak for vel udført dirigentarbejde. 

                                   --------------------------------------------------------- 

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen debatterede de fremmødte bredt og indgående, 

hvorledes Trekroners medlemmer kunne/skulle forholde sig til de booking restriktioner, RGK havde 

indført i 2020/2021. Dog ophævet 22/9-21, men med den ”kattelem”, at tilsvarende restriktioner 

kan blive genindført i 2022. - Der var 100% opbakning til den mail af 25. juli, Dorrit - som privat-

person - havde fremsendt til RGK’s bestyrelse (men aldrig modtaget et skriftligt svar på). – De 

fremmødte Trekroner medlemmer pålagde Trekroners bestyrelse at rette henvendelse til de øvrige 

KIK’er (Ladybirds, Løver, Seniorherrer og Kronhjorte), for at høre om deres mening og erfaringer 

med booking restriktionerne, og om KIK evt. i fællesskab skal rette henvendelse til RGK’s bestyrelse 

desangående. 

  

Susan Burgess                     Helle Rørbæk 

Referent                                                Dirigent 

Referat godkendt af dirigent i mail af 17. oktober 2021. 

 

  


