
Referat fra QQ’s generalforsamling 11. november 2020 
 
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent 
Nith Christensen blev valgt som dirigent og Tove Thrane som referent. 
 
Pkt. 2: Aflæggelse af beretning 
Hanne Borchersen fremlagde beretningen (se bilag). 
 
Annette Kahlen informerede om at der er tre ledige pladser til Eagle Golf, som man kan booke via 
særskilt turnering i Golfbox. Et eventuelt overskud vil blive brugt til præmier til en særlig turnering 
for deltagerne i Eagle Golf til foråret. 
 
Tidspunktet for afslutningsmatch blev drøftet, idet der var et ønske om at prøve dette en lørdag 
eller en fredag, hvis det er muligt. Matchkomitéen vil undersøge muligheden herfor igen i 2021. 
 
Susanne Westh rejste spørgsmålet om, hvorvidt spillehastigheden fortsat er en udfordring. Selvom 
det kun har været et problem på nogle spilledage, er det fortsat vigtigt, at sikre, at holde en 
rimelig spillehastighed og at lukke igennem, hvis der er hul foran. Men også vigtigt at være 
opmærksom på at sikre en fortsat god tone medlemmerne imellem i den forbindelse. 
 
Der blev peget på, at der måske bør sættes en grænse for, hvor mange medlemmer, vi kan være i 
QQ, da nogle medlemmer har oplevet problemer med at få tider. Matchkomitéen erindrede om, 
at tiderne onsdag eftermiddag er reserveret til kvinder/QQ frem til midnat natten til mandag. 
Først derefter kan man frit booke, selvom man ikke er QQ’er. Der fremkom desuden forslag om, at 
matchkomitéen ser på muligheden for at reservere fx den sidste time fra 15.30 til 16.30 til dem, 
der har arbejde samt at nogle af dem, der kommer først ind, kører ud på banen i buggy for at 
skubbe på, hvis der er langsomt spil. Matchkomitéen lovede at se på de forskellige muligheder til 
næste år. 
 
Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt. 
 
Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab 
Annette Stausbøll omdelte regnskabet og gennemgik tallene. Hun oplyste, at der var forbrugt knap 
2.000 kr. af egenkapitalen.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent 
Matchkomitéen havde foreslået en forhøjelse fra 450 kr. årligt til 500 kr. årligt. Dette blev 
enstemmigt godkendt. 
 
Pkt. 5: Valg af 2 nye medlemmer til matchkomitéen 
Følgende udtræder: Annette Stausbøll og Tove Thrane. 
 
Lisbeth Ridder Ebbesen og Susanne Ekelund blev enstemmig valgt. 



 
Pkt. 6: Valg af revisor 
Annette Stausbøll blev enstemmigt valgt. 
 
Pkt. 7: Forslag fra medlemmerne (skriftlige) 
Som opfølgning på drøftelserne fra sidste års generalforsamling foreslog matchkomitéen 
ændringer til vedtægternes § 3, stk. 1. Der var på forhånd udsendt bilag herom, som var 
vedhæftet indkaldelsen og som lå på hjemmesiden. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne 12 dage før generalforsamlingen, jf. 
vedtægterne. 
 
Pkt. 8: Eventuelt 
Annette Kahlen takkede – på medlemmernes vegne – for matchkomitéens arbejde og uddelte 
gaver til matchkomitéen fra medlemmerne. 
 
 
Ref.: Tove Thrane 

 


