Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14.
Punkterne følger dagsordenen.

1. Valg af dirigent.
Finn Aagaard blev valgt med akklamation.
Finn takkede for valget og meddelte, at generalforsamlingen igen var rettidigt varslet og derfor
beslutningsdygtigt.

2. Udpegning af stemmetællere.
Punktet gemmes til en evt. afstemning skal finde sted.

3. Bestyrelsens beretning.
Knud aflagde bestyrelsens beretning , dermed Knuds første og sidste formandsberetning i
seniorklubben.
Der er blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder og udarbejdet regelsæt for :
Regler for matchafvikling herunder max. antal vinderpræmier.
Regler for til- og framelding til vore arrangementer med spisning.
Knud trækker sig nu efter 6 år i bestyrelsen og næsten 1 år på posten som konstitueret formand.
Hans beslutning er velovervejet, og han ønsker, at nye medlemmer skal have chancen for at få den
samme glæde ved arbejdet , som han har haft . Han mærker, at tiden er inde til at stoppe nu.
Knud slutter med en tak til bestyrelsen for timerne der, også en tak til Inge Larsen, der også afgår
nu, for indsatsen i bestyrelsesarbejdet og slutter med at sige , at nu er Knud at finde blandt de
menige medlemmer og ikke indpiskeren, der blandt andet siger: ” Ikke lede, men kun se efter
bolden”.
Knuds sidste ord til os på generalforsamlingen er: ” Pas godt på hinanden-Husk det er frivilligt
arbejde.”
Formandens beretning godkendt.
Formandens beretning kan ses i seniorklubbens mappe i klubhuset.

4.Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Jytte fremlagde årsregnskabet for 2013/14. Klubben har en sund økonomi. Regnskabet blev
udleveret og kan ses i seniorklubbens mappe i klubhuset.
Regnskabet godkendt.

5. Fremlæggelse af kommende års budget og fastsættelse af kontingent.
Kommende års regnskab og budget blev godkendt.
Regnskabet kan læses i seniorklubbens mappe i klubhuset.
Kontingentet fastholdes på 150,00 kr. pr. medlem for 1 års deltagelse.

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er Vagn Skov og Knud Lindstrøm. Ingen ønsker genvalg.
Suppleanter: Inge Larsen ønsker ikke genvalg. Jan Kruse er villig til genvalg.
Valgt blev som bestyrelsesmedlemmer Leif Nørgaard Lauridsen og Margit Meisner, som
suppleanter blev Preben Skellgaard og Jan Kruse valgt.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Ole Markussen og Ejler Schutt blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

9. Evt.
Intet at bemærke.
Dog blev der fra salen, om en tilkendelse om både Vagns og Knuds fremragende gode indsats for
klubbens positive udvikling, afgivet applaus for begge.
Knud havde som afgående konstitueret formand følgende ord med til Vagn:

”Kære Vagn - i 2005 var du medstifter af Aabenraa Golfklubs seniorklub. Du blev straks valgt som
formand.. Det blev til 11 år, da du ikke modtager genvalg.

Du har tidligere villet slutte, men med overtalelse og løftet om at aflaste dig, fik vi dig til at tage først en
periode så igen endnu en periode.. Problemer med helbredet ved starten af dette år har bevirket, at du nu
endegyldigt må sige fra.

Da du i det tidlige forår meddelte mig, at jeg nu måtte tage over, var jeg klar over, at nu hjalp overtalelse
ikke mere.

Vagn - du vil blive husket, som formanden med de rappe replikker som til tider kunne være så rappe, at jeg
måtte krympe tæerne og afventede folks reaktion. Men du slap altid godt fra det. Og hvorfor? Du mener
mennesket alt godt, og der er aldrig kommet sårende eller ondskabsfulde ord fra din mund. Bag ordene
gemte der sig også megen humor og alvor.

I seniorklubben vil vi også huske dig for dine mange historier, som ikke altid var lige stuerene, men de
frembragte en ophøjet stemning og humør blandt medlemmer.

Som sagt bad du i det tidlige forår mig om tage over. Det har jeg så gjort på min måde, da jeg ikke magtede
at videreføre dine vitser og historier. r

6 års samarbejde med dig i bestyrelsen har været sublimt. Rollefordelingen mellem os udviklede sig hurtigt
med, at du var den, som havde de udafvendte opgaver, som du virkelig udførte på bedste vis, mens jeg
havde de mere arrangementsmæssige,.

En blandt mange af dine gode egenskaber som formand, jeg vil fremføre, er, at du forstod, at når folk havde
et ansvarsområde, så fik de fuld opbakning til deres dispositioner. Det skabte den glæde, som er
hjørnestenen for udførsel af det frivillige klubarbejde.

En god meningsudveksling om tingene var du også disponent for. Tingene udviklede sig aldrig til at blive
pricipielle, så en afstemning havde vi ikke i din formandstid. Du dyrkede derimod dialogen og stolede ellers
på den enkeltes dømmekraft.

Vagn – en utrolig dejlig fælles rejse slutter nu for dig eller os. Seniorklubben skylder dig et stor tak for
mange års indsats.

Skønt du slutter, så kunne det være dejligt, hvis du de kommende år gjorde til en tradition at møde op ved
forårsafslutningen. Jeg er sikker på, at seniorklubben vil være vært med et par ringriddere.
En lille historie kunne vel også hentes fra lageret til os?

Med håbet om at helbredet bedres for dig, vil jeg bede alle om at rejse sig og udbringe en hyldest for vor
afgående formand.

Vagn længe leve hurra ….......

Vagn takkede af :
Vagn takkede meget følsomt golfklubben for mange gode som formand i seniorklubben. Hans holdning har
altid været , at seniorklubben skal kunne rumme alle medlemmer uanset handicap eller politisk holdning.
Vagn startede klubben med 40 medlemmer, og i dag er seniorklubben den største klub i klubben med 115
medlemmer.
Vagn havde afslutningsvis roser til klubben.

Afslutning med tak for god ledelse af generalforsamlingen til Finn Aagaard.

Gerda Nielsen.
Sekretær.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi mødes igen til bestyrelsesmøde mandag d.12. januar 2015 kl. 10.00 i klubhuset, hvor programmet for det
kommende år aftales endeligt.

En reminder udsendes ca. en uge tidligere.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger.
Formand : Leif Nørgaard Lauridsen.
LMNL@stofanet. dk
20435088.
Næstformand: Margit Meisner.
Margit_ Meisner@yahoo.dk
20845390.
Kasserer : Jytte Hansen
bejy@bbsyd.dk
22624483.
Medlem : Kristine Markussen.
ohm.revisor@gmail.com
22164829.
Sekretær : Gerda Nielsen
gerdaognielserik@mail.tele.dk
22206795
Suppleant : Jan Kruse Hansen.
jan.kruse@sol.dk
40969271.
Suppleant : Preben Skellgaard.
skellgaard@privat.dk
74666339.

