
Referat	  fra	  stormødet	  2015	  

Referat	  fra	  Morgenfruernes	  stormøde	  den	  1.	  dec.	  2015	  
	  
Der	  mødte	  24	  friske	  Morgenfruer	  op	  til	  at	  spille	  en	  3	  jerns	  match	  på	  en	  blæsende	  vinterbane.	  
Derefter	  skulle	  vi	  afholde	  vores	  stormøde	  med	  efterfølgende	  	  julefrokost.	  
	  
Mødet	  startede	  med	  	  Else	  Larsen	  som	  ordstyrer,	  så	  alt	  foregik	  i	  bedste	  stemning.	  
Lis	  Birkekær	  A.	  	  aflagde	  	  årsberetning,	  og	  Gladys	  Johansen	  oplæste	  regnskabet.	  
	  
Der	  var	  ingen	  indkomne	  forslag.	  
	  
Som	  suppleant	  blev	  Vibeke	  Brix	  valgt.	  Birte	  Andersen	  som	  har	  været	  suppleant	  i	  år,	  trådte	  i	  	  	  
Aktivitetsudvalget.	  Inge	  Hjermitslev	  gik	  ud,	  som	  aftalen	  var	  fra	  sidste	  år.	  Stor	  tak	  til	  Inge	  for	  sit	  	  
store	  engagement	  i	  Aktivitets	  -‐	  udvalget	  og	  ikke	  mindst	  at	  hun	  har	  fået	  sat	  EDB	  en	  i	  system,	  	  
så	  alle	  bliver	  orienteret	  pr	  mail	  om,	  hvad	  der	  sker	  i	  klubben.	  
	  
Aktivitets	  -‐	  udvalget	  ser	  herefter	  således	  ud:	  
Gladys	  Johansen	  og	  Birte	  Andersen	  
Wille	  Ellesøe	  og	  Lis	  Birkekær	  A.	  	  (som	  begge	  er	  på	  valg	  næste	  år)	  	  
	  
Titlen	  som	  årets	  Morgenfrue	  tilfaldt	  Anna	  Marie	  Christensen,	  der	  med	  sin	  store	  hjælpsomhed	  
I	  klubben	  og	  altid	  parat	  med	  en	  hjælpende	  hånd,	  samt	  5	  år	  som	  medlem	  af	  aktivitetsudvalget,	  
havde	  gjort	  sig	  SÅ	  fortjent	  til	  den.	  Hun	  er	  en	  rigtig	  Morgenfrue!	  
	  
	  Kontingentet	  er	  uforandret	  kr.	  500,-‐	  
	  
Efter	  mødet	  spiste	  vi,	  og	  sang	  et	  par	  julesange.	  	  -‐	  	  	  Snakken	  gik	  lystigt	  ved	  bordene.	  
Til	  kaffen	  fik	  vi	  fine	  hjemmebagte	  småkager,	  leveret	  af	  flere	  af	  Morgenfruerne.	  Tak	  for	  det.	  
	  
Det	  var	  en	  rigtig	  hyggelig	  dag.	  
	  
Hilsen	  og	  	  GOD	  	  JUL	  	  &	  	  GODT	  	  NYTÅR	  til	  alle	  Morgenfruer	  
	  	  Aktivitetsudvalget	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


