Solvognspigerne
Referat Solvognspigernes generalforsamling 26/9 - 2017
Formand, Annethe Rolling konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
1. Dirigent: bestyrelsen foreslog Laila Ditlev, som blev godkendt
2. Referent: bestyrelsen foreslog June Stenhøj, som blev godkendt
Dagsorden blev læst op.
3. Formandens beretning v Annethe Rolling blev godkendt.
Der blev overrakt gave og blomster til Christina Hansen som tak for godt og mangeårigt
samarbejde.
4. Regnskabet v June Stenhøj, blev godkendt.
5. Kontingent 2018 kr. 250,00 blev foreslået af bestyrelsen og godkendt.
6. Indkomne forslag fra medlemmerne:
Bilag 1 Karen Kristiansen: spil af 9 huller på 18 hulsbanen i Solvognspigernes
regi, dvs tilmelding i golfbox, regnskab med scoren og socialt samvær.
Der var forståelse for Karens forslag, men alle ønskede at spille 18 huller.
Bestyrelsen argumenterede imod forslaget, da det praktisk ikke umiddelbart kan lade sig gøre. Rent
socialt vil det heller ikke kunne hænge sammen.
Bestyrelsen har i 3 år prøvet at få en klub op og stå på 9 hulsbanen, men det har ikke fungeret.
Forslaget blev forkastet.
Bilag 2 Bente Bertelsen: når vi nu skal udvide morgentiderne, kunne det så blive fra 8.00?
Der var forskellige forslag fremme om at dele tiderne op i flere perioder om formiddagen, så det
ville muligt at vælge i mellem disse. Nogle ønsker at spille tidligt og andre senere på formiddagen.
Bestyrelsen og flere andre kunne ikke tilslutte sig forslaget om flere perioder, idet meningen jo
netop har været, at alle skulle komme nogenlunde ind på samme tid ved baglæns gunstart.
Det fremsendte forslag gik på, at morgentiderne skulle starte kl. 8:00 i stedet for, som nu kl. 8:30 i
sommerperioden.
Bestyrelsen. Det kniber med at have tider nok, så det ville være oplagt at bede om f.eks. en ekstra
tid kl. 8.20 og i øvrigt, når det er nødvendigt, at gå i 4-bolde.
Bestyrelsen har hørt forsamlingens bemærkninger og vil tage det op, når der skal ansøges om tider
for den nye sæson.
.
Bilag 3 Bitte Noldus: spilletempo:
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Kunne det indføres, at den med det laveste handicap i bolden gøres ansvarlig for holdets
spilletempo?
Der var ingen indvendinger eller kommentarer fra forsamlingen. Bestyrelsen tager forslaget med i
forbindelse med gennemgang og revidering af vedtægter og turneringsbetingelser.
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen
Bilag 4 Vedtægtsændring §6 Bestyrelsen ønsker at ændre grænsen for medlemskab af
Solvognspigerne fra handicap 54 til handicap 36.
Begrundelse: Hvis der kommer mange nye ind i Solvognspigerne med et højt handicap, vil det ikke
kunne undgås at medføre et uens flow på banen. At spille i Solvognspigernes turneringer skulle
gerne kunne tilgodese både det konkurrencemæssige og det sociale. Det mener vi er svært at forene,
hvis der kommer for mange nye ind med et højt handicap.
Ingelise Badsted udtrykte, at hun var meget ked af dette forslag, idet hun er bange for at Odsherred
Golfklub mister medlemmer, såfremt de nye golfere ikke bliver integreret i underklubberne på et
tidligt tidspunkt.
Ingelise forbeholdt sig retten til at stille et subsidiært modforslag om at gå tilbage det gamle niveau
med 44 slag på banen.
Punktet skabte en del debat
Bl.a sagde Susse Brandt, at hun nok var stoppet med at spille golf, hvis hun ikke var blevet en del af
Solvognspigerne. Modsat nævnte Pia Jørgensen at det for hende havde været et incitament at skulle
arbejde sig ned i handicap, for at blive optaget i Solvognspigerne, da hun lå i et højere handicap.
Dirigenten foreslog skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag:
46 stemmeberettigede: 25 stemte Ja, 15 stemte Nej og der var 3 blanke. 3 undlod at stemme.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Ingelise Badsted, nyt forslag om handicap 40
Nye stemmesedler blev delt ud
38 stemte: 20 Nej, 16 Ja og 2 blanke
Ingelise Badsted's forslag blev nedstemt

8. Valg til bestyrelsen, Berit Vardil modtog genvalg, June Stenhøj modtager ikke genvalg
Bestyrelsens forslag, Alice Ipsen blev valgt.
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9. Suppleant Anette Møller Olsen blev genvalgt
10. Revisor Lone Nielsen blev genvalgt.
11. Indeværende sæsons turneringsafvikling
Berit Vardil efterlyste bemærkninger eller forslag til næste års turneringsplanlægning.
Bodil Thaarup foreslog, at vi kunne vælge en anden form for slagspil med max antal slag på
hullerne.
De fleste udtrykte tilfredshed med turneringsformen, - ønskede ingen ændringer
Pia Jørgensen var glad for at der i 2017 ikke var slagspil og putte konkurrence sidst på sæsonen.
Lisbeth Westi henstillede til, at når vi ikke bruger alle tiderne om eftermiddagene, så ikke sletter de
sene tider, men i stedet de første tider.
Berit Vardil: vi planlægger færre antal slagspilsturneringer næste sæson og lidt andre former for
holdspil ved opstart og slut i stedet for Mexican Scramble.
12. Evt Annethe takkede June med en kurv med lækkerier for det store arbejde, hun har gjort i
Solvognpigernes bestyrelse.
Samsø tur til næste år, den bliver ret dyr 1.700 -1.800 kr. Der var ikke tilslutning til at arbejde
videre med turen, men en opfordring til at finde en 1 dags bustur i stedet.
June nævnte, at hun i begynderudvalgsregi tager initiativ til at starte en ’klub’ for begyndere med
spilleret på 18 hullersbanen. Formålet er at vænne de nye spillere til at spille på 18-hullers banen og
her få mulighed for at opnå et handicap, som vil kunne give adgang til deltagelse i underklubberne.
Husk julefrokost 5/12 2017
Dirigenten sluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden

Referent June Stenhøj
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