Generalforsamling i Ladies Section Brande
Tirsdag d. 3. oktober 2017
Referent: Evy Gren Jensen

1. Velkomst
De fremmødte blev budt velkommen af vores Captain Kirsten E. Pedersen.

2. Valg af dirigent
Alli Scott blev valgt til dirigent

3. Formandens beretning
Kirsten E. Pedersen afholdt beretning om året, der er gået i LS. Beretningen kan læses på
hjemmesiden. Beretningen blev godkendt uden kommentarer fra de fremmødte.

4. Regnskab 2017
Regnskabet blev gennemgået af Tove Holst Nielsen og godkendt af de fremmødte.

5. Indkomne forslag
a. Det indkomne forslag om, at vi igen skulle spille i 2 rækker i stedet for tre, blev debatteret. Der
var for og imod, især spillere fra den nuværende C-række ønskede, at vi fortsat skal spille i 3
rækker. Efter en del snak frem og tilbage / for og imod blev det vedtaget, at vi fortsat spiller i 3
rækker, samt at rækkerne justeres fra år til år efter medlemmernes handicaps, så rækkerne
bliver nogenlunde lige store.
Der var ikke indkommet andre forslag.

6. Valg til bestyrelsen
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Alle 6 bestyrelsesmedlemmer ønskede at genopstille.
Alle 6 blev genvalgt.
LS-bestyrelsen ser således stadig ud som følger:
Kirsten Egelund Pedersen
Kirsten Storm
Mary Kjærgaard
Aase Klausen
Tove Holst Nielsen
Evy Gren Jensen

7. Valg af revisor
Bente Søndergaard vil gerne fortsætte som revisor.
Bente blev genvalgt.

8. Gennemgående match for 2017
Der blev uddelt præmier for årets gennemgående match i A, B og C rækker.
Årets vindere af den gennemgående match (Eclectic) blev:
A-rækken: Karen Susgaard (Runner up med samme antal point Else H. Pedersen)
B-rækken: Tina Olesen
C-rækken: Evy Gren Jensen

Der var ligeledes præmier i den gennemgående puttekonkurrence.
Udregnet som gennemsnittet af de 10 bedste runder.
Vinderne blev:
A-rækken: Kirsten E. Pedersen
B-rækken: Marianne Gjørup
C-rækken: Ketty Eg

9. Eventuelt:
a. Gennemgående match
Der blev snakket frem og tilbage vedr. den gennemgående match. Der var enighed om, at det
ikke skal være Eclectic til næste år. Bestyrelsen har fået frie hænder til at finde en måde at gøre
det på. Måske i stil med Mens Section, men tilpasset vores klub.
b. Forslag til udflugt og weekendtur
Der var mange forskellige forslag
Udflugt: HC-Andersen ved Bogense
Barløse
Hedensted
Kolding
Hammel
Himmelbjerg
Harrevig
Weekendtur: Løgstør Park Hotel
Comwell Kellers Park
Gut Apeldör i Tyskland
Der var snak omkring to overnatninger - det var der bred enighed om, at vi godt kunne prøve.
c. Hyggematchen
Der var forskellige forslag:
Man kunne prøve at lægge det en fredag.
Man kunne lave det til en Ryste-Sammen-dag først på året
Man kunne lægge det midt i september.
Bestyrelsen finder ud, hvilken løsning vi skal vælge.
d. Proportioner for formiddags- og eftermiddagshold
Der var bred enighed om at forsætte som hidtil, også selvom der kan være forskel på vejret.
e. Hvordan reklamerer vi for LS blandt nye spillere og andre
Vi aftalte at arbejde på at arrangere en match for alle klubbens kvindelige medlemmer sidst på
året, evt. i august. De kunne evt. spille gratis denne dag, og der kunne være holdspil.
f.

Andet
Der var et ønske om, at planen er opdateret ift. om vi skal spille slagspil, således, at der står det
samme alle steder, så man ikke er i tvivl.

Der var forslag om, at vi skulle have et kursus i brug af hjertestarter, samt at vi har en
procedure/strategi for, hvad vi gør, hvis nogen falder om el. lign. situationer. Der var tale om en
APP, som hedder 112. Via den kan man komme i direkte kontakt med alarmcentralen, og de
kan via telefonens GPS se, hvor man befinder sig.
Der var et ønske om, at bestyrelsens telefonnumre står på årsplanen.
Afslutningsvist takkede formanden for en god sæson, for god ro og orden samt en god debat.

