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Referat af Møllepigernes generalforsamling  
12. oktober 2021 kl 19.00 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Forkvindens beretning 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Godkendelse af budget for året 2022 

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

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

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg er Hanne Tandrup (modtager genvalg) 
På valg er Lone Jensen (modtager genvalg) 
På valg er Karin Andersen som suppleant (modtager genvalg)  
På valg er Helle Falk som suppleant (modtager genvalg)  

9. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår Jytte Slotsgaard 

Eventuelt 
 
 
Ad 1. Valg af dirigent 
Winie Hillemann blev foreslået og valgt 
 
Ad 2. Valg af referent 
Hanne Vest Hansen 
 
Ad 3. Forkvindens beretning 
 
Forkvindens/bestyrelsens beretning 
 
Året 2021 er lige pludselig bag os, vi syntes tiden er fløjet afsted – men som man siger, det gør den 
i godt selskab. Vi var 71 medlemmer der startede op, heraf har vi været 63 aktive. 
 
Sidste år fik vi et ønske om at starte noget før. Det gjorde vi, helt nøjagtigt den 30 marts. Det gav 
det resultat, at vi har spillet 22 tirsdage her i 2021 mod 16 i 2020 og 19 i 2019.  
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Vi har samlet gået 695 runder, hvor der er blevet lavet 50 birdie’s og 1080 par. Hvis vi kigger 
tilbage på de to sidste år, er der blevet lavet flere birdie’s og par i år, så vi er blevet bedre.   
 
Det sværeste hul er som de foregående år hul 11 og det nemmeste hul 3. Det har ellers været hul 
18 de foregående år, men efter at vi har fået vand på hullet, er det ikke så let mere. 
 
Vi tog et nyt teested ibrug i år, nemlig tee 41. Det har været en succes og det er dejligt at se og 
høre, at pigerne er glade for det. 
 
Derudover havde vi lavet en aftale om, at vi skulle prøve at bestille tider om formiddagen i 
golfbox, ligesom pigerne gør om eftermiddagen, i stedet for at møde op og trække lod om, hvem 
vi skal gå ud med og hvornår. Det går tilsyneladende godt.  
 
Der har generelt været lidt uro omkring hvem man går i bold med og at det er de samme personer 
der spiller sammen næsten hver gang. Vi kan ikke tillade os at bestemme og dømme, hvornår den 
enkelte Møllepige skal spille, det gør hun når det passer hende bedst. 
 
Der bliver også kommenteret på hvem man går efter på banen. Nu må det stoppe. Der er også 
andre på banen end Møllepigerne om tirsdagen. Gå i stedet ud med godt humør og spil en 
omgang golf i selskab med en Møllepige, det er vel det, det handler om. 
 
Vi kan se at I er begyndt at bruge tiderne i løbet af dagen. Det er godt så har vi flere muligheder 
for at spille sammen, vi skal bare være opmærksom på, at det kan være vi ikke kan få lov til at 
beholde alle de tider som p.t. er reserveret, når de ikke bliver brugt - men nu får vi se. 
 
Vi havde ikke noget informationsmøde i år, p.g.a. Corona, men har allerede nu sat en dato, som er 
den 1 marts 2022, klokken 19.00, men nærmere herom næste år.  
 
Vi gennemførte vores åbningsmatch den 20. april med 41 deltagere, hvor der blev spillet Texas 
Scramble. Efter spillet havde Pia åbent for salg af pølser, så vi fik lidt mad og præmierne blev 
udleveret ved flagstangen. Så alt i alt blev det en god dag, trods vi stadig lå under for Corona. 
 
Vi havde en gunstart den 18. maj med 39 deltagere, hvor vi på opfordring spillede stableford fra 
tee 56, 51 og 47 alt afhængigt af hvilket handicap man havde. Vi syntes det kunne være 
anderledes og sjovt. 
 
Vi hørte der havde været lidt støj i krogene hvor nogen mente, at banen blev for svær. Men hvis 
bare man er positiv, så går det nok og det gjorde det. Alle kom ind og syntes glade, så det var 
dejligt. Igen havde vi pølsebod og præmier ved flagstangen.  
 
Den 25. juni havde vi en gunstart hvor der deltog 25 piger. Vi prøver ved hver gunstart at lave 
noget anderledes og det havde vi også gjort her. Vi spillede Stableford hvor vi fik tildelt en 
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’Mulligan’ på hvert hul. Det var der nogen der havde spillet i en nabo klub, hvor det havde været 
morsomt, så det skulle vi også prøve. 
 
Vi ved ikke hvorfor der ikke var så mange deltagerer, men kan bare konkludere, at det er svært at 
gøre alle tilfredse. Så hermed et lille positivt opstød, hvis du er utilfreds med et eller andet, så kom 
til bestyrelsen, i stedet for at vi skal høre det fra nogen som kender nogen ude på banen.  
 
Vi havde venindematch den 17. august hvor Bente igen havde fine gaver med fra Rosendahl. 
Denne match var som sædvanlig en succes og vi takker Bente og Rosendahl for at være sponsor. 
 
Den 28. september havde vi afslutningsmatch. Den blev spillet over 11 huller. Vi kunne ikke tage 
18 for så blev det med pande lampe på. Det kunne for øvrigt være morsomt.  
Vi var 37 deltagere hvor der blev spillet holdspil med bedst af tre.   
Som sædvanligt blev der uddelt præmier efter matchen. 
 
I den forbindelse blev der også uddelt årspræmier vedrørende Masterscore og Order of Merrit.  
De endelige resultater kan ses på vores hjemmeside. 
 
I år er der blevet uddelt håndklæder til de medlemmer som ikke modtog nogen sidste år. Som 
noget nyt i år har vi fået lavet birdie bolde og uddelt til alle som har lavet birdie i denne sæson. 
Her skal man lige være opmærksom på, at hvis du havde lavet birdie flere gange på samme hul 
udløste det ikke flere bolde, men kun en. 
 
Der er nogen der spørger. Hvad laver de egentligt i bestyrelsen? 
 

- Der bliver arrangeret ture. Den ene skulle gå til Nivå, den blev aflyst på grund af for lidt 
tilslutning. Den anden var en weekendtur til Næstved/Sorø som næsten ingen ville deltage 
i så den blev også aflyst.  

- Så var der lagt op til Pink Cup, men den kunne vi desværre ikke nå at gennemføre, selvom 
der ikke var så mange restriktioner mere. Vi har allerede nu reserveret lørdag den 11. juni 
2022, hvor hele klubben bliver inviteret. Denne gang skal det bare lykkes. Hele bestyrelsen 
er med til at arrangere på grund af det store arbejde der ligger i sådan en Pink Cup. Hvis vi 
skal have hjælp beder vi om det. 

- Vi laver matcher og der skal indkøbes præmier.  
- Vi prøver at få sponsorer til vores matcher, hvilket ikke er nemt i disse tider. 
- Der er blevet lavet folder om Møllepigerne, disse ligger fremme hhv. i 

omklædningsrummet, klubhuset og kontoret.  (Alle nye kvindelige medlemmer får en 
udleveret af Mette på kontoret når de bliver indmeldt i klubben)  

- Der bliver lavet medlemslister og turneringsplaner som udsendes til foråret. 
- Vi arrangerer informationsmøde for at få medlemmer. 
- Vi har ikke lavet papirfugle i år og sat op på grenen i omklædningsrummet. De er ikke 

blevet savnet, ingen har sagt noget. Så det er slut indtil videre. 
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- Der bliver lagt scores ind fra spillerne hver onsdag og Masterscores kan ses på 
hjemmesiden Møllepigerne under REE golfklub i slutningen af ugen, på nær når der er 
spillet match. 
I forbindelse med vores spil om tirsdagen, vil vi lige gøre opmærksom på, at når man har 
bestilt tid i golfbox, godkendt den og gået ud, syntes vi at man bør aflevere sit scorekort, så 
man kan blive registreret og få reguleret hcp, uanset om det er et dårligt resultat, har 
regnet eller man går ind p.g.a anden årsag.  

- Der bliver holdt øje med vores penge og lavet regnskab. 
- Vi repræsenterer Møllepigerne i Baneudvalget og Restaurationsudvalget 
 

Dette er en del af det der bliver lavet. 
 
Til slut vil vi opfordre jer/dig til hvis man er utilfreds med et eller andet, så sig det direkte til os, i 
stedet for at vi skal få opmærksomheden igennem rygter. Der skal måske ændringer til og det 
kunne måske være dig med de gode ideer, der skal være med i bestyrelsen og det er positivt ment. 
 
Vi i bestyrelsen laver faktisk et stort stykke tidskrævende frivilligt arbejde og ind imellem kunne 
det være rart med lidt ros, i stedet for ris.  
 
Med disse ord vil jeg takke pigerne i bestyrelsen for veludført arbejde i sæson 2021, det har været 
en fornøjelse. 
 
Marianne Sinding, Forkvinde 
 
 
Ad 4. Godkendelse af regnskab 
Underskrevet resultatopgørelsen 1.10.20 – 30.9.2021 lå fremme til udlevering (vedhæftes 
referatet som bilag 1) 
Hanne Tandrup gennemgik regnskabet mundtligt, hvorefter regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 5. Godkendelse af budget for året 2022 
Bestyrelsen foreslår kontingentet forbliver uændret på kr. 250,00 
Budgetforslag blev gennemgået. Ingen spørgsmål, hvorefter det blev godkendt. 
 
Ad 6. Forslag fra bestyrelsen 
Ingen forslag. 
 
Ad 7. Forslag fra medlemmer 
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Ingen forslag modtaget. 
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Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg er Hanne Tandrup (modtager genvalg) 
På valg er Lone Jensen (modtager genvalg) 
På valg er Karin Andersen som suppleant (modtager genvalg)  
På valg er Helle Falk som suppleant (modtager genvalg) 
Alle kandidater blev genvalgt. 
 
Ad 9. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår Jytte Slotsgaard 
Jytte Slotsgaard blev genvalgt med tak. 
 
Eventuelt 
Winie Hillemann efterlyste Møllepiger til fadderrunder for nye medlemmer i klub 37. Man behøver 
bare at binde sig for et par gange. Tilmelding gøres til Winie Hillemann. 
Tilbød endvidere at udlevere brochuren om Møllepigeklubben til de nye damer. Helle Falk vil 
sørge for at Winie får brochure til udlevering. 
 
Helle Falk gav en kort orientering om Pink Cup turnering, som er planlagt afviklet den 11. juni 
2022. For at få indsamlet flest mulige penge til Kræftens bekæmpelse, vil det bl.a. blive muligt at 
små som store firmaer kan oprette såvel personlige som firma sponsorater; der vil være lyserøde 
teeshirts til salg, lotteri m.v.. Helle modtager gerne flere gode ideer. 
Møllepigebestyrelsen har første planlægningsmøde den 11. januar 2022 
 
 
Referent 
Hanne Vest Hansen 
 
 
 
 
 


