Referat fra ordinær generalforsamling i Seniorklubben 6.11.2017
1) Valg af dirigent
Finn Aagaard blev valgt, han kunne oplyse, at GF var lovligt indvarslet.
2) Udpegning af stemmetællere
Punktet udsat til der opstod behov for stemmetællere.
3) Bestyrelsens beretning
Formanden Leif Nørgaard Lauridsen holdt sin beretning. Findes som en
særskilt pdf fil.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Jytte Hansen gennemgik det omdelte årsregnskab, som viste et
underskud på 2.458,15 kr. og balancerer med 28.655,45 kr. Regnskabet blev
godkendt.
5) Fremlæggelse af budget for 2018 og fastlæggelse af kontingent for 2018.
Kassereren gennemgik det omdelte budget for 2018. Kontingentet er uændret
150,- kr. for hele året. Der budgetteres med et underskud på 1.000,- kr. og en
balance på 27.655,- kr.
Budgettet blev godkendt.
6) Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Jan Kruse Hansen genvalgt
Jytte Hansen genvalgt
Suppleant Svend Erik Jensen genvalgt
Suppleant Christian Andersen genvalgt
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Ole Markussen genvalgt

Revisor suppleant Ejler Schütt genvalgt.
9) Eventuelt
Finn Aagaard gav en kort opdatering af seniorklubbens tur til Sct. Johann i
Østrig i maj 2018, der er god tilslutning til turen.
Finn blev opfordret til at planlægge mindre ture, som den vi havde til Gut
Apeldör, som var en stor succes.
Nu skal turen til Østrig først afvikles, så ser vi hvad der sker.
Der har været forespørgsel fra medlemmer i Sønderjyllands Golfklub om de
kunne få lov at deltage i turen til Østrig, det kan de kun hvis de melder sig ind i
Aabenraa Golfklub som langdistancemedlemmer og selvfølgelig også som
medlem af seniorklubben.
Preben Pedersen takkede bestyrelsen for dens arbejde og Margit Bladt
takkede alle for at huske at rydde op, det være sig stort som småt.
Leif takkede dirigenten for veludført styring af GF.
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