
Ree Golfklub  

 

Referat af Møllepigernes generalforsamling 11. oktober 2022 kl 19.00  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af referent 
 

3. Forkvindens beretning 
 

4. Godkendelse af regnskab 
 

5. Godkendelse af budget for 2023 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret på 250,-kr  
 

6. Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår ændring i Vedtægterne for Møllepigerne i REE 
Golfklub §6 punkt 4: Godkendelse af regnskab og budget. Og budget er 
den ønskede tilføjelse. 
 

7. Forslag fra medlemmer  
 
 1.  Vi ønsker at lade os inspirere lidt af Både Møllersvendene og      
Tirsdagsdrengene og spille forskellige spilformer i de forskellige 
 rækker. 
 
FORSLAG 1:  
 

a. Vi Bibeholder, at de 10/12 bedste runder tæller – det betyder 
også, at der ikke er mulighed for par eller holdmatcher 



b. At når Grupperne er endeligt sammensat – selv sætter et program 
sammen. Denne skal være klar senest ved åbningsmatchen.  

c. Gun starter også har/kan have forskellige spilleformater, men at 
alle i en bold spiller samme format.  

2. Vi er udfordret af langsomt spil om eftermiddagen, hvor vi har set 
boldsammensætninger helt op til 156  

FORSLAG 2:  

a. At en bold max kan udgøre hcp 132 (Vi vil stille samme forslag 
til Regel og Hcp udvalget, eller hvem det nu er – tidligere har 
det været 132, så det ikke er muligt at booke noget højere end 
det)  

b. Golfvognen skal stå der hvor det giver mening i forhold til 
næste hul og ikke langt ude på banen  

c. Scorekort skriver man ikke alle sammen på samme tid – gør jer 
klar i en fart, det betyder mange min. på 18 huller  

d. Når ens med-spiller slå kan man godt gøre sig klar og vurdere 
hvad man selv skal bruge til at slå med  

e. Den første der står på Tee-stedet slår ud med det samme, man 
står ikke og venter på hvem der skal slå ud (spil ready golf)  

f. Hvis man ikke kan følge med den bold der går foran en – så LUK 
igennem (også når det er en 4-bold), det er ikke sjovt at spille 
golf, hvis "man ikke kan følge med" det føles som et pres som 
kan ødelægge ens eget spil - ligesom det heller ikke er sjovt at 
være den der presser andre.  

g. Et godt råd, hvis du har et højt handikap så spil på nogle tider, 
hvor der ikke er så mange spillere på banen, det giver ro i spillet 
i den første tid, når man er helt  

Nedenstående er blot eksempler på på mulige spilformer til punkt 1  

Eksempler for variationer A: 
a. spiller som udgangspunkt rød tee - slagspil (max 10), som eksempelvis 
kan varieres med; 
b. Tee 56 – stabelford 
c. Tee 51 - stabelford 
d. Tee 47 – Slagspil 
e. Rød tee hul match, men alle spiller deres bold færdigt ( For at 



imødekomme 1.a) alle matcher kan tælle til den totale score (Er måske 
ikke muligt .da da – måske et long shot 😊")  

Eksempel for variationer B: 
a. spiller som udgangspunkt rød tee – Stabelford, som eksempelvis kan 
varieres med; b. Tee 51 – stabelford 
c. Tee 47 - Slagspil 
d. Vi ønsker  

Fremsat af Pernille, Bente Brock og Ketty   

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

 
På valg er Marianne Sinding (modtager genvalg) 
Hanne Vest Hansen (modtager genvalg) 
Helle Falk stiller op som ordinært medlem 
Alice Olsen som stiller op som suppleant 
Marianne G Andersen stiller op som suppleant (modtager genvalg)  

 
9. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår Jytte Slotsgaard  

Eventuelt  

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Winie Hillemann blev valgt som dirigent. 

Ad 2. Valg af referent 

Hanne Vest Hansen. 
 

 

 



Ad 3. Forkvindens beretning  

En sæson er gået hvor der blev spillet 695 runder over 22 tirsdage med et 
gennemsnit af 35 møllepiger pr. gang.  
 
Der er blevet lavet 2 hole in one, 1 eagle, 78 birdies og 1379 par.   
 
Vi har haft 5 matcher med gunstart.  
 
Den ene af dem var Pink Cup som blev afviklet lørdag den 11. juni med stor 
deltagelse og i meget fint vejr. Der blev samlet 22.129,00 kr. ind til kræftens 
bekæmpelse. 
 
Tak til alle der deltog samt sponsorer og ikke mindst tak til pigerne for deres store 
arbejde for at få denne match på benene. 
 
Som en lille krølle på halen blev de kvindelige vindere af henholdsvis A og B rækken 
Jette Licht og Helle Falk inviteret til at deltage i den store finale i Svendborg. Der fik 
pigerne en 2. plads. Stort tillykke ønskes herfra. 
 
Vi har afholdt venindematch, som der sædvanligvis er stor tilslutning til. Vejret var 
med os, der var god stemning og især meget flotte præmier. Tak til Bente Brock og 
Rosendahl. 
 
Når vi nu omtaler vores matcher, kunne vi godt tænke os, at der var flere 
medlemmer, der havde lyst til at deltage i vores almindelige gunstarter. 
 
Ifølge vores vedtægter har Møllepigerne bl.a. som formål af afholde turneringer for 
medlemmerne og igennem disse styrke det sociale samvær. 
 
Vi i bestyrelsen prøver at overholde dette, ved at lave gunstarter hvor der spilles 
forskellige former for holdspil, så medlemmerne derigennem kan mødes, hvilket kan 
være svært, når vi spiller på forskellige tider i løbet af tirsdagen.  
 
Til afslutningsmatchen spillede vi foursome med handicap over 11 huller. Der var 
højt humør og god stemning. Det er lidt ærgerligt at vi ikke kan nå at spille 18 huller 
på grund af tidligt mørke. Måske skal vi starte før 15:30 næste år.  
 



Efter maden blev der uddelt præmier til vinderne af matchen samt for årets 
Masterscore, Order of Merit og til de heldige der havde lavet hole in one og eagle. 
 
Udover vores gunstarter blev der i maj måned arrangeret en golftur til Elisefarm i 
Sverige. Formålet med turen var både golf og socialt samvær. Tolv damer tog afsted, 
fordelingen af gamle og nye medlemmer var nogenlunde ens.   
 
Over de to dage blev der spillet holdspil og stableford. 
 
Trods regn og blæst og et utal af bunkers var der på begge dage en rigtig god 
stemning. Der blev uddelt præmier fra proshoppen, Møllepigerne samt Nordic 
Golfers. Tusind tak for det. 
 
Hvis der kommer en tur igen, får I besked til foråret.  
 
Når vi siger foråret er vi så småt begyndt at lægge planer for næste sæson. 
 
Som de fleste ved har vi en gruppe piger fra Kvinder og Golf som muligvis har lyst til 
at melde sig ind hos Møllepigerne. 
 
I den anledning har vi tænkt at tilrettelægge en turnering for alle nye kvindelige 
medlemmer af REE i samspil med 1:1 medlem fra Møllepigerne.  
 
Denne kunne f.eks. afvikles i April måned, men nærmere herom til 
informationsmødet i det nye år. 
 
Over vinteren har vi tænkt os at tage kontakt til de nærliggende dameklubber, for at 
høre om de har interesse i at komme og spille match sammen med os til næste år.  
 
Det er ikke tænkt som en venskabsklub, men som en almindelig match mellem to 
klubber. 
 
Til slut vil vi informere om, at vi nedlægger forlængelsen af spilletiden i de første og 
sidste uger af sæsonen grundet konflikter med handicap reguleringen.   
 
Med disse ord vil jeg takke bestyrelsen for godt arbejde i løbet af året, det har været 
en fornøjelse. Som tak til Karin Andersen som udgår som suppleant har vi sendt en 
lille opmærksomhed.  
 



Ad 4. Godkendelse af regnskab 
 
Hanne Tandrup gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
 
Ad 5. Godkendelse af budget for sæson 2023 
 
Bestyrelsens forslag om at kontingentet forbliver uændret på 250 kr blev vedtaget. 
 
Ad 6. Forslag fra bestyrelsen 
 
Bestyrelsen foreslår ændring i Vedtægterne for Møllepigerne i REE Golfklub §6 
punkt 4: Godkendelse af regnskab og budget. Og budget er den ønskede tilføjelse.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad 7. Forslag fra medlemmer (læs under dagsorden) 
 
Forslaget blev gennemdiskuteret, for på den måde bedre at forstå hvad det var, der 
var ønsket. 
Der er en gruppe medlemmer, som gerne vil afprøve forskellige spilleformater på 
matchdagene.  Begrundelsen er, man ønsker nye og  positive udfordringer end blot 
at spille  stableford, når runden skal være tællende.  
 
I ønsket ligger nemlig, at disse formater kun kan/skal være i formater, hvor 
resultaterne kan indberettes som tællende runder. På den måde tilgodeses de 
spillere, som har svært ved, at nå at spille-runder nok til, at få et reelt resultat på 
sæsonens løbende ranglister (Order of Merit og Master score).  
 
Generalforsamlingen besluttede at denne del af forslaget fra medlemmerne, skal 
gennemarbejdes i et udvalg, som nedsættes af formanden for Møllepigerne samt 
en repræsentant fra forslagsstillerne (Pernille Starklit) 
 
Under punkt 2 i forslaget er der tilføjet en del punkter, som alene hidrører etikette 
på golfbanen. Disse punkter kan blot tages til efterretning. 
 
I forlængelse af debatten var der enighed om, at opfordre til, at alle påtager sig et 
ansvar for god tone og fællesskab i Møllepigeklubben. 
 
Under debatten blev det også tydeligt, at det kan være svært at finde spilletider til 
de damer, som først kan spille efter arbejde 



Via ’Kvinder og golf’, som i år har været afviklet i to omgange i REE Golfklub, 
forventes det, at der rekrutteres flere nye medlemmer.  De fleste af disse er i 
arbejde. 
  
Det blev besluttet, at den nye bestyrelse skal spørge alle medlemmer om, hvilke 
spilletider der passer dem bedst. På den måde få afklaret om de tider, der allerede 
er reserveret til Møllepigerne, er de rigtige. 
 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
 

Marianne Sinding blev genvalgt. 
Hanne Vest Hansen blev genvalgt. 
Helle Falk blev valgt ind som ordinært medlem. 
Alice Olsen blev valgt ind som suppleant 
Marianne G Andersen blev valgt ind, som suppleant. 

Stor tak for et godt og inspirerende samarbejde til Karin Andersen, som desværre har 
trukket sig, for en tid, på grund af sygdom. 

Ad 9. Valg af intern revisor 

Jytte Slotsgaard blev genvalgt, tak for det. 

Eventuelt. 

Med baggrund i en uheldig oplevelse opfordrer et medlem den nye bestyrelse til, at 
være meget opmærksom, når der spilles match i tordenvejr.  Lyder vejrmeldingen på 
mulig torden og lyn, skal det forud for matchen aftales, hvornår og hvordan der 
blæses til pause. 

Der er medlemmer der ønsker oprettelse af en facebook gruppe for Møllepigerne. 
Der vil blive rundsendt et link til alle snarest, idet der allerede er oprettet en lukket 
gruppe, der hedder Møllepigerne i Ree Golf. 

DGU’s initiativ  ’Kvinder og golf` for at få flere kvinder med i golf, gentages I REE 
Golfklub til næste år. Der efterlyser hjælpere hertil. 

Pink Cup for Kræftens bekæmpelse gentages i 2023. Også hertil efterlyses hjælpere. 
Henvend dig til den nye bestyrelse. 



 
Referent Hanne Vest Hansen  
 
Dirigent  Winie Hillemann  

 

Original med underskrift kan ses efter aftale hos forkvinden. 

 

Herefter konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

Forkvinde:  Marianne Sinding 

Kasserer:    Hanne Tandrup 

Sekretær:   Hanne Vest Hansen 

Medlem:    Helle Falk 

Medlem:    Lone Jensen 

Suppleant: Alice Olsen 

Suppleant: Marianne G. Andersen 

 

 

 


