
 

 

Referat af generalforsamling i Dameklubben AGC den 18. marts 2022 
 
Formanden for AGC’s Dameklub Gerd Stafanger bød velkommen og gik 
herefter over til dagsordenens punkter. 

 
1. Valg af dirigent  
 
Bestyrelsen foreslår Charlotte Christensen som dirigent. Charlotte 
Christensen blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i følge 
vedtægtens §4 med 3 ugers varsel, idet alle damer i AGC havde modtaget 
indkaldelsen med mail den 21. februar 2022. 
 
2.  Valg af referent 
 
Bestyrelsen foreslår Birgitte Holst som referent. Birgitte Holst blev valgt. 
 
3. Formandens beretning 
 
Idet bestyrelsen kun har eksisteret siden oktober 2021, har der kun været et 
arrangement, som den nye bestyrelse har stået for, nemlig Nissematchen 
som havde været et positivt arrangement. 
 
4. Regnskab 2021 
 
Regnskabet for 2021 var blevet godkendt på den stiftende generalforsamling 
i oktober 2021. 
Budgettet for 2022 blev gennemgået. Der blev spurgt ind til, hvorfor, der ikke 
var udgifter til Kræftens Bekæmpelse i år. Formanden redegjorde for, at det 
beløb, der de tidligere år var doneret til Kræftens Bekæmpelse, var så 
beskedent, at bestyrelsen havde besluttet ikke at gennemføre Pink Ball i år.  
Såfremt Pink Ball skal på programmet i år, vil det blive med et matchgebyr på 
f.eks. 100 kr. Det var der opbakning til på generalforsamlingen. 
Der blev fra et medlem sat spørgsmålstegn ved underskuddet på ca. 12.000 
kr., i 2022. Formanden redegjorde for, at kassebeholdningen ved årets start 
var på ca. 36.000 kr. I et ønske om at nedbringe kassebeholdningen, vil der i 
år blive ydet tilskud til frokostarrangementer ifm. matcherne. 
 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingent på 250 kr. forbliver uændret. 
 
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen 



 

 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
7. Indkomne forslag fra medlemmer 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
8. Valg til bestyrelsen 
 
Anni Thomsen og Birgitte Holst, der begge ønskede at genopstille, blev valgt. 
 
9. Valg af suppleant 
 
Rita Lyng ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Ulla Mønsted. Ulla 
blev valgt. 
 
10. Eventuelt 
 
Et medlem spurgte til Åbningsmatchen, hvor der skal ske lodtrækning mht. 
holdsammensætningen. Medlemmet mener, det bliver et problem ift. 
holdenes spillerhandicap.  
 
Da der ikke var mere til eventuelt, blev generalforsamlingen hævet. 
 
Dato: 
 
 
 
 
______________________________________ 
Dirigent Charlotte Christensen 
 


