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1. Valg af dirigent og referent 
Susanne Ekelund som dirigent og Ellen Prior som referent. 
2. Aflæggelse af beretning ved Lisbeth Ebbesen 
Lisbeth gennemgik beretningen og konstaterede at generalforsamling ikke var korrekt indkaldt og 
afholdes for sent. 
Se link til beretningen på hjemmesiden 
3. Aflæggelse af regnskab v/ Susanne Ekelund 
Overskud ved sæsonstart 8.620 kr. – og næsten samme overskud ved sæsonens slut 8.261 kr.  
Indtægter og udgifter blev overordnet gennemgået. 
Forventning til at det bliver lidt dyrere i restauranten næste sæson.  
Tak til Annette Stausbøll som har revideret regnskabet. 
4. Fastsættelse af kontingent 
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. 
    Blev vedtaget på generalforsamlingen. 
5. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer 
     På valg er: 
     Lisbeth Ebbesen (ønsker ikke genvalg). 
     Susanne Ekelund (ønsker ikke genvalg). 
Marianne Haaning Weincke har ønsket at træde ud af bestyrelsen.  
Det betyder at vi skal vælge 3 nye bestyrelsesmedlemmer  
Ny bestyrelse:  
Ellen Prior og Susanne Ekelund fortsætter endnu et år. 
Nye bestyrelsesmedlemmer bliver Susanne Westh og Birgit Grubbe. 
Suppleant er Anne-Mette Paustian.  
6. Valg af revisor 
     På valg er: Annette Stausbøll (bestyrelsen foreslår genvalg). 
Annette blev genvalgt på generalforsamlingen 
7. Forslag fra medlemmerne (skriftlige, som er modtaget senest 25. oktober 2022). 
Forslag til generalforsamlingen fra Lone Christensen. ”at den nye QQ turneringsledelse taler med 
Christian Post og Hans Henrik Brandt i deres egenskab af klubbens pro og manager, for at få input 
til, hvilket teested vi skal bruge som standard teested i vores turneringer. Formålet er at få den 
bedste spilleoplevelse og det bedste flow.”  
Kommentarer til forslaget:  
Skal være klubbens anbefaling for alle medlemmer. Ikke alle synes det er hensigtsmæssigt at spille 
ud fra tee 47 af forskellige årsager. Fx er det problematisk på bl.a. hul 1, da flere i QQ er langt 
slående, hvilket kan give farlige situationer.   
Sidste års forsøg med at alle i C-rækken slog ud fra tee 47 var ikke populært og blev hurtig ændret. 
Den nye bestyrelse taler med Hans Henrik og Christian Post med ovennævnte in mente. 
8. Eventuelt 
Skal rækkerne være lige store eller? 
Efter lidt debat blev det anbefalet, at regulere handicap på rækkerne en gang om måneden.  
 
Sommerudflugt afvikles den onsdag i september, hvor vi spiller 15 huller første gang.  
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Sponsorer: Vi gennemgik de sponsorer vi har i QQ og som vi håber vil fortsætte deres sponsorater. 
Alle er velkomne til at lave aftaler med nye sponsorer til de individuelle turneringer. Vi har penge i 
regnskabet til at sikre præmier i form af gavekort til hhv. restaurant og proshoppen for at støtte 
disse og vinpræmier. Derudover kan den enkelte turneringsledelse få refunderet udgift til præmier 
efter aftale. 
 
Nye medlemmer og mentor ordning.  
Nye medlemmer tilbydes at kontakte bestyrelsen, som gerne er mentor på de første runder i QQ. 
Andre medlemmer stiller sig også gerne til rådighed.  
Ny folder om Quicke Quinder og hvad vi står for, er under udarbejdelse sammen med Hans Henrik.  
 
Ny restaurant og nye aftaler 
Ingen afgørelse er truffet med ny restauratør. Når vi kender beslutningen, vil bestyrelsen gå i 
dialog med ny restauratør og forhåbentlig vende tilbage med en god aftale.  
 
Tak til de fremmødte 20 medlemmer og den gode debat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


