
Generalforsamling i Seniorklubben onsdag, den 25-09-2013 i golfrestaurant 

 

1.  Valg af dirigent.   Villy Vang Nielsen. 

2.  Bestyrelsens beretning.   Er vedhæftet 

3.  Fremlæggelse af regnskab.  Elly fremlagde regnskabet. Der er et minus på 

10.305kr. Indestående pr. 18-09-2013:  40.684 kr.  Regnskabet blev godkendt. 

4.  Fastsættelse af kontingent.  Ny kontingent 500kr. pr. år. 

5.  Indkomne forslag.  Ingen. 

6.  Valg til bestyrelsen.  Genvalg til Elly Gammelgaard og Erik J. Schmidt. 

7.  Valg af suppleant.  Genvalg til Erling Knutzen. 

8.  Valg af revisor.  Genvalg til Jens Anker Petersen. 

9.  Evt.   

Under evt blev der opfordret til at møde op på golfklubbens generalforsamling og 

agitere for: Ingen stigning af kontingent til hovedklubben.  Greenfee  er for billig.  

Ingen prisstigning af kontingent, når medlemmerne er over 72 år.  Indskud til 

hovedklubben er livsvarig.  Spørgsmål om man må køre med små elvogne.   

 Povl Arne bad om tilkendegivelser omkring seniorklubbens fremtidige rejseaktivitet.  

Der var en ligelig fordeling af ønsker om bustur og kør-selv-tur, flyvetur blev også 

nævnt, men det havde ikke den store tilslutning.  Der kom flere forslag til indenlands 

ture. 

 

For referatet: Bjørg 

 

 

 



 

Seniorgolfklubbens beretning 2013 

Seniorklubben kan se tilbage på et godt år. 

Vi har i år kunnet optage alle der gerne vil være medlem af klubben og det er 

tilfredsstillende. Vi har fået 18 nye medlemmer. Vi håber i føler jer godt hjemme i 

klubben, vi vil i hvert tilfælde gøre vores bedste for at det sker 

Seniorklubbens begyndelse på en ny sæson startede også i år med et ”marts 

foredrag”. Det var i år Alex Bødiker, der holdt et interessant foredrag om ”Da 

ungdommen slog sig løs i Haderslev”. Et foredrag der var meget humoristisk og 

historisk 

Da den første match skulle spilles var det stadig vinter. Banen var ikke klar og vi 

måtte spille på vinterbanen i kulde. Deltager listen var da heller ikke lang.  Vi udsatte 

derfor spisningen og opvisningen fra Holmberg og Stine til 14 dage senere 

Bortset fra den første gang kan vi se tilbage på en god golf sæson. Et år hvor 

sommeren har vist sig fra den pæne side. Vejret har været perfekt de fleste gange, vi 

har spillet. 

Der har været en del avisartikler med billeder fra vores matcher, i forbindelse med” 

golf for livet”. Et helt nyt initiativ her fra Haderslev. Vi har været glade for den øgede 

interesse for golf sporten.  Billederne som fotografen tog, vil vi lægge på vores 

hjemmeside. 

Vi har spillet 13 egne matcher, samt 4 venskabsmatcher, 3 ude og en hjemme. Jeg vil 

især fremhæve vores nye venskabsklub” an der Schlei”. Det var en god oplevelse at 

komme derned. De tog vældig godt imod os og serverede kaffe for os på runden. 

Vejret var alle tiders, og de lavede en fantastisk grill buffet. Af de 10 bedste fra hvert 

hold slog de os og fik pokalen. I venskabsmatchen med Gyttegård måtte vi også se 

os slået, endda på hjemmebanen, og de beholdt pokalen. Det må vi kunne gøre 

bedre næste gang. 

Sponsorer til vore matcher har været, Holmberg og Stine- Matas i Storegade-     

Sydbank-  Fuglsang OK benzin- Arbejdernes Landsbank- Nyt Syn Inspiration Kvickly,  



og så os selv. Og så har vi Kim Kock som har sponsoreret en del af festmiddagen. Vi 

takker alle, der har støttet os og håber man vil støtte dem, når man handler. 

Udlands turen gik i år til Harzen 35 var tilmeldt. Desværre kom der afbud på det 

sidste også af turlederen på grund af sygdom. Turen blev gennemført og deltagerne 

havde en god tur, skønt det var meget vådt og nogle baner måtte opgives. Det lille 

deltagerantal giver os anledning til at spørge om vi skal fortsætte med denne form. 

Vi vil undersøge interessen for næste år, før vi går i gang med at planlægge noget. 

Turen til Midtjylland nærmere Brande havde større tilslutning, ca. 60 deltagere. Vi 

spillede i Brande og Jelling.  Jelling var nok den største udfordring, og derfor den 

mest spændende bane. Humøret var højt på turen og deltagerne kunne komme 

hjem med gode minder. 

Bestyrelsen har afholdt de nødvendige møder for at klare opgaverne. Lidt sent blev 

vi klar over, at vi havde 35 års jubilæum i år. Derfor blev invitationerne sendt sent 

ud, men vi er glade for at 65 af medlemmerne møder op til den planlagte fest, som 

holdes i aften.  

Jeg takker for det gode samarbejde i bestyrelsen, og det fantastiske arbejde alle har 

lagt i deres job, som er udført med stor tilfredshed. Også tak til medlemmer for den 

gode ånd, der er i klubben, og for en hjælpende hånd i ny og næ. 

På bestyrelsens vegne 

  Erik Schmidt  

 

 


