Referat fra Generalforsamling onsdag d.28/10-20

Mona var dirigent, og som sædvanlig gik det fint med at styre
tropperne. Tak for det!
Generalforsamlingen var indkaldt lovligt.
Vi startede med gennemgang af året 2020 - Tina.
Det har på mange måder været et anderledes golf år pga. Covid-19.
Året startede trist da Danmark blev lukket ned i marts. Vores Åbningsmatch i april blev
aflyst. Nivå match blev aflyst - Skovbo match blev aflyst og Åben Damedag blev aflyst. Vi
håber at alle de matcher bliver til noget i 2021, men vi må afvente og se situationen.
Der har heldigvis været afholdt Pink Cup, med et super flot resultat (79.698,-), 16.000 kr
flottere end året før. En stor tak til Annalise for det store arbejde, og en stor tak for den gode
opbakning.
Landsfinalen blev desværre aflyst, men vores vindere i Harekær var Anne Marie Staxen og
Jonna Nielsen.
Vi er så heldige at Annalise vil påtage sig, Pink Cup opgaven igen til næste år, og med hjælp
fra Bodil, som måske på sigt vil overtage opgaven. I år var vi rigtig gode til at skaffe personlige
sponsorerer, men især Jonna som fik præmie for størst indsamlet beløb. FLOT Jonna.
Vores besøg af Anne Laxholm (præmie fra året før),blev desværre aflyst, så der er aftalt nyt
besøg d.16/6-21, hvis Corona tillader det. Man kan kun deltage i dette arrangement, hvis man
er medlem af Bunnieklubben.
Der blev afholdt Solheim Cup d. 13. september mod Værebro - hos os, og vi vandt en
komfortabel sejr. Stort TAK til Grethe og Susanne Juhl.
Der har været afholdt månedsmatcher, hvor en række damer har været søde at afholde
matchen. En stor tak til Grit & Bente - Kirsten & Ulla - Bodil & Jytte for jeres opbakning.
Grit og Bente har meldt sig til maj/21 - og Bodil & Jytte har taget august/21, og Tina, Lena,
Katrine og Nina tager september/21.

Referat fra Generalforsamling onsdag d.28/10-20

Regnskabet:
Regnskabet blev fremlagt af Joan Rønne. Regnskabet blev godkendt, men vi har desværre lidt
udfordringer med et underskud. Det vil vi gerne forsøge at få rettet op på, og vi havde en god
lang snak til mødet. Vi har besluttet at forhøje Bunnie kontigentet i 2021 til 400,- kr.
Præmier til månedsafslutninger bliver sat ned fra 850,- til 650,- kr.
Der kom forslag til hvordan vi kan skaffe nye medlemmere til Bunnie klubben. Et udvalg som
står til rådighed for de nye i Harekær. Hjælpe dem i gang, ved at tilbyde at spille sammen.
F.eks. også i Begynder klubben, hvor at man kan tale varmt om Bunnie klubben. Man laver en
liste over udvalget med telefon nr. Udvalget kontakter de nye, så en ny ikke selv skal tage
initiativet. Der blevet nedsat et udvalg, bestående af: Ulla, Mona, Jonna,
Charlotte og Lene H. Dejligt initiativ, som vi glæder os til at se resultatet af.
Der er også forslag om, at gå i 4-bolde til månedsafslutningerne, for at det bliver lidt mere
socialt, og måske bedre snak. Det bliver op til de enkelte arrangører, hvordan det passer ind
med den spilleform de ønsker.
Årets bunnie blev Bente Andersen, Årets ruscher blev Anne Marie Staxen,
flest birdies blev vundet af Tina Skou Larsen.
Valg/genvalg af bestyrelsen:
Joan Rønne var på valg - og blev genvalgt.
Lene Frendorf var på valg - og blev genvalgt.
Hanne Ellehøjgaard var på valg - Valgte at træde ud.
Der var 2 nye kandidater: Charlotte og Bodil. Der blev derfor fortaget afstemning.
Resultatet blev: 13 stemmer til Charlotte, som træder i stedet for Hanne, og
11 stemmer til Bodil, som træder ind som suppleant.
2 blanke stemmer.
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Pr. 1/1-21 kommer der ny handicap regulering. Det bliver udregnet efter ens gennemsnit
af de bedste runder. Det bliver derfor sådan, at ALLE vores runder i Bunnie klubben bliver
sendt ind, (også 9 huller), selvom at man ikke har skrevet EDS.

Til slut skal lyde en STOR TAK til alle de hjælpere vi har i dameklubben.
TAK til Jonna og Willy, som vi håber fortsat vil hjælpe os til næste år.
VELKOMMEN til Heidi som indtil nu har lavet lækkert mad til os. Vi ønsker
hende alt godt i den nye sæson, og håber på stor opbakning.
En stor tak til hele bestyrelsen for jeres opbakning og store hjælpsomhed.

Vores hyggelige bankodag er desværre aflyst, men vi
vender stærkt tilbage når vi må.

På gensyn i 2021 og et rigtig godt nytår med dejlige golfdage.
På gensyn

