
 
 

Morgenfruernes ordinære generalforsamling 
Søllerød Golfklub onsdag den 29. september 2021 

 
 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Anne Korsø blev valgt som dirigent og Anette Grothe som referent. 
 
Dirigenten konstaterede efterfølgende generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til 
vedtægterne. 
 
Der var 38 Morgenfruer til stede ved generalforsamlingen. 
 
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning 
Sæsonen startede med åbningsmatch den 14. april - dog uden efterfølgende frokost på 
grund af Corona pandemien. Info om vinderne af matchen blev udsendt på mail. Første 
holdmatch med efterfølgende frokost blev den 26. maj. Rikke Christensen fra 
Regeludvalget introducerede os i denne forbindelse til det nye HCP-system. 
 
Ved sæsonstart var vi 56 morgenfruer – en tilgang på 8 (6 nye og 2 tidligere Morgenfruer). 
Der er 7 medlemmer fra 2020, som ikke har været morgenfrue i 2021. Alle opfordres til at 
introducere Morgenfruerne for potentielt nye medlemmer. Der er blevet spillet i én række 
i denne sæson. 
 
Ved sæsonens start blev vi fra klubbens side introduceret til dels et nyt tilmeldingssystem 
og dels en ny hjemmeside for Morgenfruerne. Begge dele blev klar inden sæsonstart. 
 
I slutningen af maj måned trådte Tove Melton ud af matchkomitéen, så det meste af 
sæsonen har matchkomitéen bestået af 3 medlemmer. Der blev opfordret til, at vi hver 
især giver et bidrag til arbejdet i matchkomitéen, da dette er en forudsætning for, at 
Morgenfruerne kan bestå. 
 
Der var oprindeligt planlagt 25 matcher (heraf 6 månedsmatcher). Matchen den 5. maj blev 
aflyst på grund af for få deltagere (regnvejr), og matchen den 30. juni blev aflyst af klubben 
på grund af henholdsvis banepleje og junior camp. 



 
Der har i gennemsnit været 30 deltagere pr. match. 
 
Sponsormatchen med L’Oreal blev afholdt den 16. juni med fine præmier. Derudover var 
der stor udstilling med primært Biotherm produkter, som kunne købes. Tak til Annelise 
Rinnov for hjælp til kontakt til L’Oreal. 
 
Udflugten til Nivaa Golfklub blev afholdt med stor succes – dog med kun 19 Morgenfruer. 
 
Tak til Sekretariat, ProShop og Restaurant for god hjælp i sæsonen. Der er afleveret en 
gave til dem fra Morgenfruerne. Også tak til Greenkeeperne for at holde vores smukke 
bane. Til sidst også tak til alle Morgenfruer for en hyggelig sæson.  
 
Julematchen afholdes onsdag den 1. december.  
 
Årsberetningen blev godkendt med applaus. 
 
3. Kassereren aflægger regnskab  
Kassereren gennemgik hovedtallene i regnskabet, der viser et mindre overskud ved 
sæsonens afslutning. Regnskabet bliver tilgængeligt på klubbens hjemmeside. 
 
Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 
4. Kontingent til drøftelse og afstemning 
Matchkomitéen foreslog, at årskontingentet bliver hævet til 450 kr. for at opnå en lidt 
større buffer i budgettet.  
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
5. Valg til bestyrelsen 
Tove Melton trådte ud af bestyrelsen i maj 2021, og Annette Gøtzsche-Larsen ønsker ikke 
genvalg. Lisbeth Langkilde og Marianne Nielsen fortsætter endnu et år. 
 
Bestyrelsen foreslog Ella Koch og Lene Walthers Schmidt (begge for 2 år). 
 
Alle blev valgt med applaus. 

 
Kirsten Seest Pedersen genopstiller som kasserer for 1 år – blev ligeledes valgt med 
applaus. 

 
6. Forslag 
Ella Koch havde stillet forslag vedrørende tidsbestilling og holdsammensætning. Ella 
begrundede sit forslag. Efter en længere drøftelse og en del indlæg fra forsamlingen valgte 
Ella at afstå fra afstemning, da stemningen klart ikke var for forslaget. 
 



Monica Schultz havde stillet forslag vedrørende A- og B-rækker og holdsammensætning. 
Efter en lang drøftelse i forsamlingen kom forslaget til afstemning. Forslaget blev ikke 
vedtaget. En meget stor del af Morgenfruerne ønskede at fortsætte med de nuværende 
konditioner. 
 
Matchkomitéen orienterede om, at der muligvis bliver fremsat krav fra klubben om, at alle 
Klubber i klubben skal gå 4-bolde. I givet fald vil det være op til Matchkomitéen at overveje 
andre måder at sammensætte spillerne. Herunder også i videst muligt omfang af undgå 
gengangere på boldene i ugematcherne.  
 
7. Eventuelt 
Morgenfruerne overrakte flasker til matchkomitéen som tak for det store arbejde, som de 
gør for Morgenfruerne. Marianne takkede på matchkomitéens vegne. 
 
Udematch: Der var kun 19 deltagere til udematchen i Nivå. Matchkomitéen spurgte, om 
der ikke er stemning for udematcher set ud fra de lave antal deltagere i Nivå. 
Morgenfruerne tilkendegav, at der fortsat er stor tilslutning til at arrangere udematcher. 
Matchkomitéen vil fremadrettet være opmærksom på, om der er onsdage, hvor vi ikke kan 
spille i egen klub, og som i givet fald kan bruges til udematch. 
 
Matchkomitéen oplyste endvidere, at klubben har 50 års jubilæum i 2022. Vi kan forvente, 
at der vil være brug for frivillige hjælpere i denne forbindelse, hvis nogen har lyst til det. 
 
 
Anette Grothe, referent 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


