
Referat	  fra	  generalforsamlingen	  i	  seniorklubben	  2.11.2015.	  

(Punkterne	  følger	  dagsordenen.)	  

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

2.   Udpegning	  af	  stemmetællere.	  
	  
Såfremt	  afstemning	  vil	  skulle	  finde	  sted,	  udpeges	  der	  stemmetællere.	  	  
	  

3.   Formandens	  beretning.	  
	  
Formandens	  beretning	  	  blev	  	  godkendt	  	  helt	  uden	  bemærkninger.	  	  
Formandens	  beretning	  kan	  ses	  i	  seniorklubbens	  referatmappe	  i	  klubhuset.	  
	  

4.   Fremlæggelse	  af	  revideret	  regnskab	  til	  godkendelse.	  
	  
Jytte	  fremlagde	  årsregnskabet	  for	  året	  2014/2015.	  Klubben	  har	  en	  sund	  økonomi.	  
Regnskabet	  blev	  udleveret	  og	  kan	  i	  	  øvrigt	  	  ses	  i	  referatmappen	  i	  klubhuset.	  
Regnskabet	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  
	  

5.   Fremlæggelse	  af	  kommende	  års	  budget	  og	  fastsættelse	  af	  kontingent.	  
	  
Kommende	  års	  regnskab	  og	  budget	  blev	  godkendt.	  
Regnskabet,	  med	  budget,	  kan	  ses	  i	  mappen	  i	  klubhuset.	  
Kontingentet	  fastholdes	  på	  150,00	  kr.	  	  
	  

6.   Behandling	  af	  indkomne	  	  forslag	  –	  herunder	  forslag	  fra	  bestyrelsen.	  
	  
Ingen	  forslag	  fra	  medlemmerne.	  
Bestyrelsen	  foreslog	  et	  Ad-‐hoc	  udvalg	  nedsat	  med	  henblik	  på	  at	  forestå	  forskellige	  
konkrete	  opgaver	  såsom	  planlægning	  af	  	  en-‐	  måske	  	  todages	  ture	  i	  ind-‐	  eller	  udland	  .	  
Preben	  Pedersen	  tilbød	  at	  være	  medarrangør	  af	  en	  tur	  til	  Glücksborg	  golfklub	  2016.	  
Foreløbig	  består	  udvalget	  af	  Preben	  Pedersen	  (Glücksborgturen)	  og	  Finn	  Aagaard.	  
Man	  ønskede	  et	  udvalg	  bestående	  af	  3	  medlemmer,	  så	  der	  vil	  fortsat	  være	  plads	  til	  
interesserede	  medaktører.	  	  



	  
7.   Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  2	  suppleanter.	  

	  
Jytte	  Hansen	  blev	  genvalgt	  og	  fortsætter	  som	  kasserer	  	  
Jan	  Kruse	  og	  Preben	  Skellgaard	  blev	  valgt	  til	  bestyrelsen.	  
Svend	  Erik	  Jensen	  og	  Grete	  Nielsen	  blev	  	  nye	  suppleanter.	  
	  

8.   Valg	  af	  revisor	  og	  revisorsuppleant.	  
	  
Ole	  Markussen	  og	  Ejler	  Schütt	  blev	  genvalgt	  som	  henholdsvis	  revisor	  og	  revisorsuppleant.	  
	  

9.   Eventuelt.	  
	  
Jan	  Kruse	  meddelte,	  at	  	  første	  mandag	  i	  måneden	  og	  i	  forbindelse	  med	  turneringer	  vil	  
medlemmernes	  scorekort	  blive	  indberettet	  .	  
	  
Jørgen	  Johansen	  foreslog	  bestyrelsen	  at	  arbejde	  videre	  med	  tanken	  om	  en	  ugentlig	  	  9-‐
hullers	  match	  i	  klubbens	  regi.	  
Formanden	  bemærkede,	  at	  bestyrelsen	  havde	  drøftet	  emnet	  og	  ser	  yderst	  positivt	  på	  
forslaget.	  
Preben	  Pedersen	  og	  Erik	  Dahl	  bringer	  emnet	  videre	  til	  ”hovedbestyrelsen”,	  for	  om	  muligt	  
at	  få	  accept	  for	  	  ”afsætning	  af	  banetid”	  til	  formålet.	  
	  
Preben	  Pedersen	  takkede	  bestyrelsen	  for	  et	  godt	  års	  arbejde.	  
	  
Formanden	  takkede	  Kristine	  og	  undertegnede	  for	  medlemsskabet	  	  i	  bestyrelsen	  gennem	  de	  
sidste	  6	  år.	  
	  
Formanden	  takkede	  dirigenten	  for	  kyndig	  	  ledelse,	  afsluttede	  generalforsamlingen	  og	  
takkede	  i	  øvrigt	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
	  
	  
Gerda.	  
	  
	  
	  
	  


