
 
 
 

 

 
 

Referat årsmødet den 3. oktober 2018 
 

 
1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent 

Dirigent: Vivi Grangaard 

Ordstyrer: Inge-Marie Svangaard Kristensen 

Referent: Anita Davidsen 

Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. 
 

 

2. Formandens beretning v/Nana 
  Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 

Brev fra Kirsten Ditlevsen blev læst op af Nana.  

 

3. Fremlæggelse af regnskab v/Helle 
Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4. Forslag fra medlemmer 
Vivi Grangaard havde indsendt følgende forslag: 

Ved benyttelse af buggy kan en spiller ikke deltage i præmierækken og hermed heller ikke 
deltage i LS’s andre interne turneringer såsom huls’spil, Eclectic og Årets Ladygolfer, medmindre 
spilleren er i besiddelse af en generel tilladelse til brug af buggy udstedt af OG’s bestyrelse. 
Ovenstående forslag giver spillere som har behov for buggy i en periode mulighed for at deltage 
i det sociale liv i LS, samtidig med at alle LS medlemmer spiller under de samme vilkår under 
såvel hedebølge som regn og torden. 
Livlig diskussion, mange gode kommentarer og meget snak om OG’s turneringsbetingelser. 

Beslutning: LS-O følger OG’s turneringsbetingelser. 
Forslaget bortfaldet. 

 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 
1. Nyt sæt vedtægter 
De nye vedtægter blev vedtaget – dog med endelig vedtagelse tirsdag den 23. oktober 2018 

på et ekstraordinært årsmøde i henhold til nuværende vedtægter. 
 

2. LS-O bemyndiges til at dispensere fra OG’s turneringsbetingelser.  
Forslaget bortfaldet jvf. beslutning under pkt. 4. 
 

 

6. Kontingent 
Bestyrelsen stillede 2 forslag vedrørende kontingent. 
1. Kontingentforhøjelse for alle medlemmer på 450 kr. inkl. nærmest flaget. 
2. Medlemmerne tilbydes at vælge mellem: 
a) Kontingent på 400 kr. eksklusiv deltagelse i nærmest flaget. 
b) Kontingent på 475 kr. inklusiv deltagelse i nærmest flaget. 
Jokerpræmier bortfalder i begge forslag. 
Forslag 1 blev vedtaget med stort flertal. 
 

 

7. Valg til bestyrelsen 

Nana og Anita var på valg.  
Begge genopstillede og blev valgt igen. 

Carina ønskede at træde ud af bestyrelsen – tak for din indsats 😊 
Annette Klougart blev valgt for 1 år. 

 

 
 

 

 

 



 

 

8. Valg af revisor 
Bestyrelsen forslog Anne-Marie Bækkelund.  

Anna-Marie modtog genvalg. 
 

 

9. Eventuelt 
Livlig snak og mange gode forslag og kommentarer.. 
OG’s turneringsbetingelser blev præciseret. 

Jubilæumsudvalget modtager gerne forslag af enhver art 
Anne-Marie Bækkelund takkede bestyrelsen for arbejdet og ønskede gerne en Samsøtur igen 

Hvervning af nye medlemmer – bestyrelsen kunne lave ekstra ordinær indsats til 

onsdagsturneringerne. 

Prøve at spille med mange forskellige LS medlemmer 
Forslag om rene damebolde til onsdagsturneringen, hvor LS kunne være vejledere. 

Invitere nye medlemmer ind. 

Lade en mentor gå en prøverunde med en ny fra onsdagsturneringen. 

Nye medlemmer synes, det er svært med højt hcp mod de lave hcp. 
Aftale at nogle møder op som mentor. Bestyrelsen har dog søgt om mentorer. 

 

 

 
 

 

 

        
Dirigent Vivi Grangaard  Referent Anita Davidsen 

 

 
 


