
     Ree Golfklub 

 

Referat af generalforsamling Møllepigerne tirsdag den 6. oktober 2020  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent  
3. Forkvindens beretning 
4. Godkendelse af regnskab  
5. Godkendelse af budget for året 2021.  

Bestyrelsen foreslår kontingentet forbliver uændret på kr. 250,00.  
6. Forslag fra bestyrelsen  

Forslag 1: Bestyrelsen undersøger muligheden for at flytte mødetidspunktet ved 
flagstangen tirsdag formiddag fra kl 9.00 til kl.10.00. Ved positiv tilbagemelding 
effektueres dette fremadrettet.  
Forslag 2: Bestyrelsen foreslår, at alle Møllepiger fremadrettet markeres med et D 
efter deres navn, for at kunne genkendes som medlem af Møllepigerne i golfbox.  

7. Vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til §3 første afsnit, efter 
sætningen Bestyrelsen konstituerer sig selv. ’Bestyrelsen tegnes af formand og 
kasserer i forening.’  

8. Forslag fra medlemmer 
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen  

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
På valg er Marianne Sinding (modtager genvalg) 
På valg er Hanne Vest (modtager genvalg) 
På valg er Karin Andersen som suppleant (modtager genvalg). På valg er Helle 
Falk som suppleant (modtager genvalg).  

10. Valg af revisor  
11. Eventuelt  

Regnskab samt budget var udsendt separat.  

Ad 1. Valg af dirigent 
 
Winie Hillemann blev valgt som dirigent 

Ad 2. Valg af referent 

Hanne Vest Hansen blev valgt 



Ad 3. Forkvindens beretning 

Sæson 2020 er gået hurtigt, vi kom først i gang den 12. maj, noget senere end vi plejer, men vi har 
været ude at spille trods omstændighederne.  Som omtalt til afslutningen er der som sædvanligt 
lavet mange birdie’s og par i år. 
 
For at kunne overholde Corona reglerne spillede vi maj måned, som selvstændig præmie måned.  
Der blev udleveret præmier til de tre bedste i rækkerne A-B-C.  
Lidt anderledes men ok. 
 
Vi kom ’’rigtigt’’ i gang slut Maj med Masterscoren og Order of Merit. På grund af vi ikke kunne 
spille så mange omgange som ventet, blev der spillet 10 omgange til Order of Merit i stedet for 12.  
 
Vi var glade for at kunne lave vores første match den 14. juli, hvor der som lovet blev spillet Texas 
Scramble, som er en holdmatch. Holdet blev i øvrigt sammensat som altid, så hvert hold havde 
næsten samme hcp.  
 
Det skal her bemærkes, at hold hcp godt kan være svært at overholde når der kommer afbud og 
startlisten skal laves om. 
 
I år, nærmere den 11. august, kunne vi gennemføre den årlige venindematch hvor der blev spillet 
four-ball/best ball. Denne match sætter vi stor pris på.  
Der var som sædvanlig stor tilslutning, godt humør og vejret var i top. Vi kunne spise samlet 
udenfor, hvor Bente også kunne overrække de meget fine præmier fra Rosendahl.  
Det kunne ikke blive bedre, samtidig med at Corona reglerne blev overholdt. 
 
Vi blev desværre nødt til at aflyse vore Pink Cup i år, hvilket var ærgerligt, da vi allerede var godt i 
gang med at arrangere. Vi har i sinde at gennemføre i 2021 så vidt det er muligt. 
 
Den 15-16 august var der arrangeret en tur til Møns Golfklub med overnatning på Hotel 
Præstekilde. Der var 13 veloplagte piger som var afsted et par dage med højt humør, god mad og 
masser af sol.  Ifølge deltagerne en rigtig dejlig tur.  
 
Vi havde vores årlige afslutningsmatch over 11 huller. Måske skulle vi have været startet lidt 
tidligere og taget 18 huller for vejret var så dejligt, men det kan ikke forudses. 
Denne dag blev der også udleveret præmier for forskellige præstationer i løbet af året. Nogle af 
præmierne var blandt andet fra Hanne Hannibal og Fysiocenter Helsinge. 
For at alle kunne få en ’’præmie/gave’’, havde bestyrelsen besluttet, at indkøbe håndklæder til hver 
især. Disse blev modtaget med glæde.  
Dem som ikke har modtaget et bedes henvende sig til Helle Falk og få det udleveret. 
 
Som de fleste er bekendt med har vi den 24. juni fået et nyt teested 41. 
Disse teesteder er bl.a. blevet til ud fra diverse statistikker, hvor man kan se, at nogle medlemmer i 
klubben har det svært.  
 
Teestedet bliver først taget i brug hos Møllepigerne fra næste sæson, da vi ikke har kunnet ændre 
betingelserne midt i en periode, idet vi har en Masterscore og Order of Merit at tage højde for og vi 
i øvrigt skal spille ud fra de samme betingelser og det har været tee 47 som de forrige år. 
 
Vi håber, at dette teested vil blive taget i brug til forhåbentlig stor glæde for en del af Møllepigerne. 



 
På baggrund af Møllepigernes forskellige hcp. vil vi prøve at lave 4 grupper fra næste år med 
udgangspunkt i handicap og ikke deleligt på medlemmer som vi plejer. 
 
Der bliver brugt meget tid i bestyrelsen på hvordan vi kan styrke fællesskabet i Møllepigerne. Dette 
blev også omtalt sidste år. 
 
Dog vil vi bede jer tænke over dette, når eller hvis nogen laver en match, enten på REE eller samler 
nogle stykker og besøger en anden bane.  
 
Vi syntes det er et godt initiativ og positivt, men man bør tænke over, at det hos Møllepigerne ikke 
bliver os, dem og de andre. 
 
Til information har Møllepigerne været sponsor med et beløb på 500 kr. til hjælp til træer mellem 
hul 8 og 9.  
 
Til sidst vil jeg takke sponsorerne i dette år som er Rosendahl, Hanne Hannibal og Fysiocenter 
Helsinge, samt stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. 

Ad 4. Godkendelse af regnskab for året 2020 

Kasseren fremlagde regnskabet til godkendelse, og efter et par uddybende spørgsmål til 
posten diverse, blev regnskabet godkendt. 

Ad 5. Budget for året 2021 

Kasseren gennemgik det forventede budget og fik vedtaget at kontingent skal forblive 
uændret 250 kr. for sæson 2021. 

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen 

Forslag 1: Bestyrelsen undersøger muligheden for at flytte mødetidspunktet ved 
flagstangen tirsdag formiddag fra kl 9.00 til kl.10.00. Ved positiv tilbagemelding effektueres 
dette fremadrettet. Forslaget blev vedtaget. 

Forslag 2: Bestyrelsen foreslår, at alle Møllepiger fremadrettet markeres med et D efter 
deres navn, for at kunne genkendes som medlem af Møllepigerne i golfbox. Forslaget blev 
vedtaget, dog med den ændring, at markering ud for Møllepigerne bliver et Q. 

Ad 7. Vedtægtsændring.  

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til §3 første afsnit, efter sætningen Bestyrelsen 
konstituerer sig selv. ’Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer i forening.’  
Jytte Slotsgaard havde følgende ændring til teksten ’ Udadtil forpligtes foreningen ved 
underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens’. Forslaget 
blev vedtaget med sidstnævnte tekst. 

Ad 8. Forslag fra medlemmer 

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 



Ad 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg er Marianne Sinding (modtager genvalg). Marianne Sinding blev genvalgt. 
På valg er Hanne Vest (modtager genvalg). Hanne Vest Hansen blev genvalgt. 
På valg er Karin Andersen som suppleant (modtager genvalg). Karin Andersen blev 
genvalgt. 
På valg Helle Falk som suppleant (modtager genvalg). Helle Falk blev genvalgt. 
Herudover blev Alice Olsen valgt ind som bestyrelsesmedlem. 

Ad 10. Valg af revisor 

Jytte Slotsgaard modtog genvalg som ekstern revisor 

Ad 11. Eventuelt 

Helle Falk efterlyste medlemmer til en arbejdsgruppe for Pink Cup turnering i 2021.  
Fik 4 positive tilkendegivelser. 

Der blev spurgt til Restaurationsudvalget. Hvad sker der i udvalget: hvor kan man læse om 
det; og hvem man kan henvende sig til med input. 
Det blev aftalt at det altid er muligt at sende eventuelle input til Marianne Sinding, som vil 
sørge for videreforsendelse til formand for udvalget Finn Lange. 
Det blev endvidere foreslået at der opsættes en ’ide’ kasse’. 

Winie Hillemann fra klub 37 efterlyste flere mentorer til at gå fulde runder sammen med 
nye medlemmer. Hertil fulgte en opfordring til at være særligt opmærksom på introduktion 
til hvordan man sikrer et godt flow på banen, herunder om hvordan man lukker igennem, 
spilletidspunkter m.v. 

Generalforsamlingen blev herefter lukket. 

Referent Hanne Vest Hansen                          Dirigent Winie Hillemann  

7. oktober 2020                                                 

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:  

Formand:  Marianne Sinding 

Kasserer:  Hanne Tandrup 

Sekretær:  Hanne Vest Hansen 

Medlem:    Lone Jensen 

Medlem:    Alice Olsen 

Suppleant: Helle Falk 

Suppleant: Karin Andersen 


