
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN DEN 3.OKTOBER 2022 

Ad. 1 Valgt til dirigent blev Mette Jørgensen. 

Ad. 2 Formand Bente Marie Hansen fremlagde bestyrelsen beretning.  

           Vi er 27 medlemmer i Mandagspigerne i 2022. 

1. Første december stoppede Lisbet Lisberg som kasserer i Mandagspigernes 

bestyrelse. Jeanne Kjærgård trådte ind i bestyrelse som kasserer, og suppleant 

Annie Ørgaard blev fast medlem. En ny suppleant vil blive valgt på næste 

generalforsamling. 

Den årlige tur ”ud af huset” (Blommenslyst) blev aflyst pga regn- og 

tordenvejr. 

Mandagspigerne vandt dette års turnering over Torsdagsherrerne (som det 

blev sagt på Torsdagsherrernes generalforsamling ”det skal nødigt ske igen”. 

Ja ja lad os nu se. 

I år deltog vi i Pink Cup. Der blev samlet penge ind ved flere lejligheder. Der 

blev solgt lotteri ved Opel matchen, Mandagspigerne spillede bankospil ved 

den månedlige spisning, nogle piger betalte et beløb for hvert put, der blev 

brugt i turneringen om mandagen, Marianne H. Hansen holdt ”åben haven” 

og donerede entreen til Pink Cup og flere af Mandagspigerne havde kreeret 

eller indsamlet præmier. Vi endte med at blive den klub på Fyn, der havde 

samlet flest penge ind pr. kvindelig spiller, som deltog i vores lokale Pink Cup. 

Gitte K. Larsen og Lotte Nielsen deltog i landsfinalen i Svendborg.    

I turneringen Lady Fyn deltog 6 Mandagspiger. Britt Bengtsson og Lotte 

Nielsen fik præmier med hjem. 

Weekendturen i år gik til Hovborg Kro, hyggeligt sted med dejlig mad og venlig 

betjening. Der var enighed om, at dette sted godt kan prøves igen. Vi spillede 

2 baner Kaj Løkke og Vejen Golfbane. Jane Westergaard havde sørget for en 

bil, hvor alles golfudstyr kunne være. 9 medlemmer deltog.   

Så var der uddeling af gaver til 2 piger, som fortjente det. Jeanne Kjærgaard 

fik en flaske vin for at træde til som kasserer med kort varsel og yde et stort 

stykke arbejde med regnskab og for at sørge for rigtig mange præmier fra 

butikkerne til Pink Cup. Årets Mandagspige blev Britt Bengtsson bl.a. for 

hendes altid ”ligefremme måde” at være på, hun har været til spil næsten 

hver mandag og så har hun, kreativ som hun er, lavet mange præmier til Pink 

Cup. Hun fik et par af Bente Marie hjemmegjorte tøfler. 



 

Regnskab: Indestående på konto marts 2022 ved turneringsstart var 

2648,94kr., Indestående i oktober ved afslutningen 3542,83kr. 

Beretning og regnskab godkendt. 

Ad. 3 Matchfee og starttidspunkter godkendt. 

Ad. 4 Ingen forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen eller medlemmer. 

Ad. 5 På valg er formand Bente Marie Hansen og sekretær Janne Nielsen. Begge 

modtager genvalg og er valgt. 

Ad. 6 Bestyrelsen foreslår Hanne Birch som suppleant, medlemmerne har ingen 

forslag. Hanne Birch er villig til at træde ind i bestyrelsen, og hun er valgt. 

Ad. 7 Annie Jedorf spørger, om der er interesse for at fortsætte facebooksiden for 

Mandagspigerne? Det er der ikke, så den nedlægges. 

Bestyrelsen foreslår, at weekendturen arrangeres i foråret. Det er der enighed om 

blandt medlemmerne (en ”rystesammentur”). Weekenden den 17-18/6 er 

sandsynligvis en mulighed, bestyrelsen vil arbejde på sagen. 

 

Bestyrelsen 

Godkendt 3. oktober 2022 

 


