
Referat fra Onsdagspigernes 

Generalforsamling  

Onsdag, den 6. oktober 2021 kl. 18.30 

Dagsorden pkt: 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Lissi Damm som dirigent. Lissi vælges. 
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet i henhold til Onsdagspigernes 
vedtægter, er lovlig og dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning ved Karin Buchholdt 
Sæsonen startede den 7. april i coronaens tegn. Dvs. vi spillede og gik hjem, ingen spisning pga. 
forsamlingsforbuddet. 
Vejret var også imod os, blæst, hagl og kulde. 
Men ikke desto mindre var vi 61 af 82 mulige ude at spille. 
Opstartsmøde hvor vi plejer at præsentere de nye medlemmer, blev heller ikke til noget og mange 
har nævnt, at vi ikke kender de nye. 
Vi har fået 8 nye i år: Conny Brock, Tina Damm, Hanne Rohdenberg, Helle Taulbjerg, Ragna Rømer, 
Eva Exler, Hanne Damgaard Hansen og Bente Freiberg. 
11 medlemmer valgte at melde sig ud. 
Til opstartsmødet havde vi bedt Henrik Dressel om at give os en orientering om det nye HCP 
system. Det blev desværre heller ikke til noget. 
Vi holdt et lille møde med de nye ude på terrassen hvor vi orienterede om tidsbestilling, 
klubturnering, ranglister, solheim, starter, facebook, sang, udflugt m.m. Alt det vi andre tager som 
en selvfølge. 
Midt i april gik vi i gang med scoreindtastning på mobilen. 
Der var lidt begynder vanskeligheder, men vi synes det er en succes og i hvert fald en stor lettelse 
for bestyrelsen, at vi ikke skal indtaste 60 scorekort samt lave statistik til både Solheim og Top 5, da 
det også kan overføres automatisk efter indtastning af score. 
Vores årlige match med Morgenfruerne blev aflyst på deres foranledning. De ønskede ikke at have 
gunstart kl 13 og vi kan jo ikke have gunstart kl 8.30, så jeg er bange for at den heller ikke kan 
gennemføres fremover. 
PINK CUP udvalget valgte at aflyse den 26. maj og da det altid er en onsdag besluttede vi at lave en 
stableford turnering i stedet for. 
Den 11. juni blev forsamlingsforbuddet hævet til 100 og så valgte vi at gennemføre den første 
fællesspisning den 16. juni. Hyggeligt at alle var samlet igen, men det er selvfølgelig nogle der skal 
vente lidt længe. 
Som I kan se på Dagsordenen er der indkommet et forslag fra medlemmer om vi skal tilbage til 
fælles præmieoverrækkelse som vi havde før i tiden. 
Det tager vi lidt senere.  
Den årlige udflugt gik til Kolding Golfklub. Der deltog 28 personer og vi havde en rigtig hyggelig dag 
med godt vejr, en sjov bane med hurtige greens, god mad og højt humør med fodboldsange på 
hjemvejen. Danmark spillede landskamp den dag. 
Da deltagelsen godt kunne være højere og nogle mener det er fordi udflugten ligger i 
sommerferien, har vi besluttet at næste år bliver det midt juni igen. 
Vi fik jo af hovedbestyrelsen pålagt at vi max måtte få 2 gunstarter i løbet af året og dem valgte vi 
at lægge sidst i juli og sidst i august. 
Lidt ærgerligt, at vi ikke må lave det 1 gang månedlig som ønsket, da det altid er sjovt at blande 
spillerne. Vi skal huske på, at vi gerne skulle være en social klub i klubben, så jeg vil gerne opfordre 
til, at man sætter sig på til at spille med mange forskellige. 



Vores årlige dyst mod Torsdagsherrerne i august endte med en storsejr til os. Vi vandt med 31,3 
mod 28,6        
Solheim Cup den 4.9. blev afviklet i flot vejr og højt humør.  
Europa vandt 12,5 over USA med 9,5. 
En virkelig hyggelig dag som altid ligger første lørdag i september. Så sæt kryds i kalenderen. Vi var 
32 i år, men det er svært at få folk med, så vi måtte have forstærkning af Zandra og Berit for at få 
det til at gå op.  
Vi kan tage en lille snak under eventuelt, om det er noget vi skal fortsætte med. 
Afslutningsturneringen den 2. oktober blev en god dag for dem der var med. Men desværre var der 
kun 24 damer og 11 herrer tilmeldt. 
Vi spillede stableford og Irish Rumble i næsten tørvejr og fik efterfølgende en lækker frokost.  
Der skal lyde en stor tak til Bo for dejlig mad. Han har gjort det så godt hele sæsonen og alt hvad vi 
foreslår, kan lade sig gøre. 
Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer og jeres store arbejde. Vi er ikke altid enige, men det 
ender altid med, at vi bliver det. Vi har mange sjove møder hvor meget andet end dagsordenen 
bliver vendt. 
Der var ingen bemærkninger til Formandens beretning, som blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Lissi Wager. 
Lissi fremlagde revideret regnskab, som var fremsendt til alle medlemmer. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson. 
Kontingentet fastholdes på 400,- kr, for ny sæson. 
 

5. Indkomne forslag: 
Forslag fra bestyrelsen:  
Vedtægtsændring § 2 ændres fra 
”Nye medlemmer skal anmode om optagelse for den kommende sæson senest d. 31. dec.  
Nye medlemmer af Sønderjyllands Golfklub kan på hvilket som helst tidspunkt i perioden 1. april til 
1. oktober anmode om optagelse i Onsdagspigerne for den resterende del af sæsonen”  
til ”Der optages nye medlemmer hele året.” 
Vedtægtsændringen blev vedtaget i henhold til § 10. 
 
Forslag fra medlemmerne:  
Rita Pedersen, Annelise Ostenfeld, Marianne Balle, Else Teichert, Grete Grube, Inger Marie 
Brommann, Helle Jensen og Rigmor Grube. 
”Vi synes det sociale er gået fløjten. Derfor: Vi skal tilbage til spil, spis – præmieoverrækkelse. 
Helle Jensen argumenterede for medlemmernes forslag, hvor de synes den hygge og sociale 
samvær vi havde før i tiden er væk.  
Der var livlig debat med mange synspunkter. Der var også forslag om at lave lidt sjovt mens man 
venter. Det kunne være en puttekonkurrence, kortspil, terningespil.  
Der blev også sagt at det er vigtigt at vi ikke jager, så de sidste skal sluge maden. 
Det blev pointeret at det jo ikke er fællesspisning, men som før i tiden, hvor vi spiser når vi kommer 
ind og derefter venter på de sidste, før præmieoverrækkelsen.  
Til sidst blev det ved håndsoprækning vedtaget (mindst 10 % af de fremmødte) at vi skulle stemme 
om forslaget. 
Afstemningen blev:  
5 blanke 
14 nej 
26 ja 
Bestyrelsen arbejder videre med dette. 
  



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg er: Karin Buchholdt – modtager genvalg 
 Bodil Andersen – modtager genvalg 
 Pia Jensen – modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår valg af Aase Koch som nyt bestyrelsesmedlem. 
Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet.  
Karin Buchholdt, Bodil Andersen blev genvalgt. Aase Koch blev valgt som nyt medlem 
 

7. Valg af suppleant: 
På valg er: Birgit Clausen – modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår Karin Sørensen som ny suppleant 
Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet. Karin Sørensen blev valgt 
 

8. Valg af revisor: 
På valg er: Susanne Petersen – modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår valg af Britta Schou. 
Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet. Britta Schou er valgt 
 

9. Valg af revisorsuppleant: 
På valg er: Britta Schou  
Bestyrelsen foreslår valg af Marianne Balle. 
Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet. Marianne Balle er valgt. 
 

10. Eventuelt. 
Jonna Kehlet fortalte om 2-dags udflugten til Gut Apeldor den 19. og 20. maj 2022. Der er 
stadigvæk ledige pladser, men allerede mange tilmeldte.  
 
Karin Buchholdt spurgte til medlemmernes mening om Solheim Cup. Det er svært at finde de 32 
spillere. Synes medlemmerne at vi skal forsætte med denne dag? 
Der var livlig debat men helt tydeligt synes alle er det er en fantastisk dag, som bør fortsætte. 
 
Ligeledes spurgte Bodil Andersen til afslutningsmatchen, hvor der kun var 35 tilmeldt i år (11 herrer 
og 24 damer) Skal vil fortsætte som vi plejer? Skal det være uden mænd? 
Også her var der tydeligt tilkendegivelser på at vi skal forsætte. 
 
Kirsten Kaad Knudsen fortalte om Sydjysk Damematch. Det drejer sig om en præmiegivende match 
på tværs af klubber i det sydlige Danmark. Mere info følger. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for god ledelse af 
generalforsamlingen. 
 
Karin takkede også Pia Jensen og Birgit Clausen for deres arbejde i bestyrelsen. 
 
Denne gang var der kaffe og brødtort midt under mødet og ikke som vi plejer til slut. 
 
 
Tiltrådt af dirigenten    Tiltrådt af bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Efter generalforsamlingen var der udlevering af ranglistepræmier: 
A-rækken: Ulla Christiansen, Birgit Kirchhübel, Kirsten Kaad Knudsen, Lis Petersen og Anne Marie 
Harsbo. 
B-rækken: Else Teichert, Rita L. Pedersen, Vivi Bagger, Mette Klinker og Karin  
Sørensen 
C-rækken: Lilian Machmüller, Conny Brock, Lissi Wager, Pia Jensen og Vibeke Schmidt Sørensen 
 
Tillykke til de dygtige vindere 
 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig således: 
Formand: Karin Buchholdt 
Næstformand: Anette Nissen 
Sekretær: Bodil Andersen 
Kasserer: Lissi Wager 
Medlem: Åse Koch 
Suppleant: Karin Sørensen 
 

 
 


