Referat fra Morgenfruerne's stormøde og julefrokost 2013.
Tirsdag d. 3.12 afholdt Morgenfruerne sit årlige stormøde med efterfølgende julefrokost.
36 seje morgenfruer spillede først 12 huller på vinterbane, inden de sluttede sig til de øvrige, der efterhånden
var ankommet. Ialt mødte 55 ud af 66 morgenfruer op til en hyggelig eftermiddag.
Mødet blev indledt med, at Else Larsen traditionen tro blev valgt som ordstyrer.
Gladys Johansen aflagde beretning om sæsonen 2013, den blev godkendt.
Anna Marie Christensen fremlagde et flot regnskab, der ligeledes blev godkendt.
Anna Marie var på valg, hun modtog genvalg.
Lis Birkekjær Andersen blev genvalgt som suppleant.
Et populært valg af årets morgenfrue faldt på Bente Holm Kristensen. Bente er altid klar til at give en hånd
med, når der er brug for hjælp, hun er en god kammerat, og så møder hun altid op med godt humør, et stort
overskud og omsorg for andre.
Elinor Sørensen blev som den første morgenfrue nogensinde udnævnt til æresmedlem, hun fik overrakt et
diplom og en buket nyplukkede morgenfruer (fra Anna Maries have). Æresmedlemmer betaler naturligvis
ikke kontingent til morgenfruerne, og er desuden fritaget fra madordningen til vores månedlige spisninger.
Under evt. fremkom et forslag om, at de matcher, vi har i forbindelse med vores spisninger, kunne gøres
mere spændende. Det er svært at tilgodese alle, men et forslag gik på, at alle lægger hovederne i blød og
evt. indsender ideer til anderledes og sjovere matcher til: morgenfruerne9850@gmail.com - gerne snart,
men inden næste sæson's planlægning i Februar.
Desuden var der forslag om, at de der spiller 18 huller, på de første 9 spiller samme spil, som de der kun
spiller 9 huller, og derefter spiller de sidste ni normalt.
Efter mødet bød klubben på sild, grønkål og hvidkål m. tilbehør, øl/vin og snaps, kaffe og hjemmebagte
småkager. Der blev hygget, snakket, grinet og sunget julesange, inden vi sluttede af med vores sædvanlige
julepakkespil.
En helt igennem hyggelig dag.

