
Referat	  fra	  Morgenfruernes	  stormøde	  den	  6.	  dec.	  2016	  
	  
Der	  mødte	  40	  Morgenfruer	  op	  til	  at	  spille	  en	  3	  jerns	  match	  i	  flot	  solskinsvejr.	  
Derefter	  skulle	  vi	  afholde	  vores	  stormøde	  med	  efter	  følgende	  	  julefrokost,	  i	  alt	  til	  
spisning	  var	  vi	  51.	  
	  
Mødet	  startede	  med	  	  Else	  Larsen	  som	  ordstyrer,	  så	  alt	  foregik	  i	  bedste	  orden	  
Lis	  Birkekær	  A.	  	  aflagde	  	  årsberetning,	  og	  Gladys	  Johansen	  oplæste	  regnskabet.	  
	  
Birthe	  Andersen	  afslørede	  årets	  Morgenfrue,	  som	  blev	  Marie	  Holst.	  Valget	  faldt	  på	  
hende,	  	  
for	  hendes	  altid	  gode	  humør	  og	  hjælpsomhed,	  masser	  af	  blomster	  og	  endog	  
kartofler	  er	  hun	  kommet	  med.	  Tillykke	  Marie!	  
	  	  
Som	  suppleant	  blev	  Sonja	  Møller	  valgt.	  Vibeke	  Brix	  ,som	  har	  været	  suppleant	  i	  år,	  
trådte	  ind	  i	  Aktivitetsudvalget.	  
	  Wille	  Ellesøe	  ønskede	  ikke	  genvalg,	  Lis	  Birkekær	  A.	  har	  sagt	  ja	  til	  2	  år	  mere	  
Gladys	  Johansen	  og	  Birthe	  Andersen	  var	  ikke	  på	  valg.	  
	  
Stor	  tak	  til	  Wille	  for	  godt	  samarbejde	  .	  
	  
Aktivitets	  -‐	  udvalget	  ser	  herefter	  således	  ud:	  
Gladys	  Johansen	  og	  Birthe	  Andersen	  (som	  begge	  er	  på	  valg	  næste	  år)	  
Vibeke	  Brix	  	  og	  Lis	  Birkekær	  A.	  	  	  
	  
Der	  var	  ingen	  indkomne	  forslag	  
	  
	  Kontingentet	  er	  uforandret	  kr.	  500,-‐	  
	  
Efter	  mødet	  spiste	  vi,	  og	  sang	  en	  anderledes	  og	  sjov	  julesang,	  som	  Esther	  Terp	  havde	  
med.	  
Der	  var	  som	  altid	  en	  dejlig	  afslappet	  og	  god	  stemning.	  
Til	  kaffen	  fik	  vi	  fine	  hjemmebagte	  småkager,	  leveret	  af	  flere	  af	  Morgenfruerne.	  Tak	  
for	  det.	  
	  
Det	  var	  en	  rigtig	  hyggelig	  dag.	  
	  
	  GOD	  	  JUL	  	  &	  	  GODT	  	  NYTÅR	  til	  alle	  Morgenfruer	  
	  	  Aktivitetsudvalget	  


