
 

Morgenfruernes ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub onsdag               

den 28. september 2022 

1. Valg af dirigent og referent: 
Anne Korsø blev valgt som dirigent og Hanne Baastrup som referent 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til 

vedtægterne (6/9.) 

 

Der var 30 Morgenfruer til stede ved generalforsamlingen. 

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning:                                                                   
Sæsonen startede med en åbningsmatch den 13. april. Vi spillede ’Texas scramble’ og 

havde efterfølgende en hyggelig fælles frokost med præmieuddeling. 

Ved sæsonstart var vi 49 morgenfruer – en tilbagegang på 7 medlemmer i forhold til 

sidste år. (Dvs. en afgang på 12 og en tilgang på 5 nye medlemmer.) Der er blevet 

spillet i én række i denne sæson. Der har været en del skadede medlemmer.  

Igen i år opfordres vi alle til fortsat at forsøge at hverve flere nye medlemmer til 

vores Morgenfrueklub. 

Der har været spillet 24 matcher i denne sæson - heraf 6 månedsmatcher. Matchen 

den 22. juni blev aflyst pga. Søllerød Golfs 50-års Jubilæumsuge. I stedet blev der 

arrangeret en match sammen med QQ. 

Der har været et gennemsnit på 25 deltagere i år.  Sidste år var vi 30 i gennemsnit.                                        

Årets udflugt gik til Gilleleje med kun 14 deltagere, da matchen i år faldt sammen med 

Bornholm Open. Gillelejes golfbane var en god bane, og det var en hyggelig tur!! 

Ella har skaffet en del sponsorer, så der har været mange fine sponsorpræmier: Rema 

1000, Green Etic, Cleanic i Holte, Nærum Apotek, Menu Nærum, Pouls Blomster 

Nærum, Føtex i Virum og Pine Tree-bolde har alle doneret præmier. Desuden har 

proshoppen givet nogle klappepræmier, og Vibeke Dam har skaffet 4 flasker vin.  

 

 



 

Nye tiltag dels for at lette arbejdet i Morgenfruernes bestyrelse/matchkomite’ 

og dels pålagt af Golfklubbens bestyrelse:  Vi har spillet 4-bolde i stedet for 3-

bolde, kontingentet er blevet betalt via golfbox, scorekortene har holdene selv 

indtastet efter matcherne, frokosten er blevet krydset af på morgenlisten den dag, vi 

har været til månedsmatch.                                                                                                                     

Det fungerer efterhånden fint alt sammen.! 

Tak til sekretariatet og proshoppen for god hjælp i årets løb og til greenkeeperne for 

at holde vores bane så flot! 

Julematchen afholdes onsdag den 7.december 2022.             
Frokosten afholdes uanset vejret. 

3. Kassereren aflægger regnskab:                                        
Kirsten Seest gennemgik hovedtallene i årsregnskabet, som tidsmæssigt går fra 

generalforsamling til generalforsamling. Overskuddet er på 2768 kr. 

Regnskabet blev godkendt med applaus! 

Regnskabet bliver lagt ud på klubbens hjemmeside! 

4. Fastsættelse af kontingent for 2023                                   
Nina Bregenhøj foreslog at man evt. kunne sætte kontingentet ned med 50,-kr. eller 

100,- kr. Hun mente, at det evt. ville kunne tiltrække flere medlemmer. 

Marianne forklarede, at pga. nedgang i medlemstal de seneste år har der været 

bekymring for budgettet. Endvidere har der har været andre store prisstigninger, 

men da vi til gengæld har fået flotte sponsorpræmier – især pga. Ella- er der alligevel 

et pænt overskud på 2768,-kr.                                                     

Bestyrelsen foreslog derfor, at kontingentet forbliver uændret: 450,- kr. Dette blev 

vedtaget!  

 

5. Valg til bestyrelsen:                                                    
Lisbeth Langkilde stopper efter 2år.                                                                         

Lene Walthers Schmidt og Ella Koch fortsætter bestyrelsesarbejdet endnu et år. 

Der blev valgt to medlemmer for en ny to-årig periode:                                                

a. Marianne Nielsen                                                                                                       

b. Anette Gøtzsche- Larsen 

Begge blev valgt med applaus! 

Kirsten Seest fik også en hånd for sit mangeårige arbejde som kasserer. (12 år) 



 

6. Nye forslag: 
Bestyrelsen har stillet forslag om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra  

5 til 4 samt at udpege en kasserer blandt disse fire.  

Marianne gennemgik de ændringer i vedtægternes formulering, dette vil medføre.       

(og som har været fremsendt til medlemmerne) 

Disse ændringer blev vedtaget af forsamlingen og lægges efterfølgende på 

Morgenfruernes hjemmeside – med dato for vedtagelsen. 

Der var ikke kommet andre forslag til generalforsamlingen 2022 

7. Eventuelt:                                                                 

Tove Melton kom med et forslag om en 2--dagestur fx til Sverige. Jette Lissau 

fortalte, at dette havde været forsøgt tidligere i klubben – uden større succes. Det 

blev ikke diskuteret nærmere. 

Vibeke Damm opfordrede os til:                                                                                      

1)  at skal bakke op om udflugterne!                                                                          

2) at følge med i greenkeepernes opslag på Instagram og Facebook! 

Anne Korsø mindede om det sociale element i vores Morgenfrueklub, så indtastning af 

scores ikke afløser det fælles samvær efter matcherne.  

 

     Hanne Baastrup, referent. 


