
 

 
Referat af generalforsamling i Seniorklubben 

onsdag, den 28. september 2022 
 
 
 
 

DAGSORDEN: 
 

1.  Valg af dirigent 
 Hans Struck blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig  
 indvarslet og derfor beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning 
Lauritz aflagde beretning for sæsonen. Der var en enkelt bemærkning angående aflysning af 
DK-turen, som senere blev drøftet under evt. 

 Beretningen udsendes med referatet. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  
 Elly fremlagde det reviderede regnskab, som viste et underskud på 10.251,06 kr. 
 Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Fastsættelse af kontingent til godkendelse 
 Bestyrelsen foreslog, at vi fortsætter med det nuværende kontingent på kr. 525,00 
 Dette forslag blev godkendt. 
 

5. Indkomne forslag 
 Forslag fra Gerda Fonnesbæk: 

Det er ofte en match mellem vore venskabsklubber bliver aflyst pga. manglende tilslutning. Hvis et 
ægtepar skal betale kørsel, greenfee og mad og drikke, løber det op til ca. 1000 kr., hvilket mange 
synes er for dyrt. Derfor foreslår jeg at venskabsklubber spiller gratis hos hinanden. 

 
Gerdas forslag blev drøftet. Det er desværre ikke noget Seniorklubben kan beslutte, men bestyrelsen 
vil arbejde videre med forslaget. 

 
6.  Valg til bestyrelse 
 På valg var: Lauritz Matthiesen, Niels Jessen og Ellen Hänel. Lauritz og Ellen modtog genvalg. 
 Niels ønskede ikke genvalg og nyvalgt blev Carl-Erik Knudsen. 
  

7. Valg af suppleant 
 Henrik Hein blev foreslået og valgt. 
 

8. Valg af revisor 
 Hans Struck blev genvalgt. 
 



9. Eventuelt 
 
Et forslag om at flytte starttidspunkt for turneringerne til kl. 09.00 blev drøftet. Nogle syntes, det var 
en god ide – andre ville gerne starte 08.30, som vi har gjort hidtil. Bestyrelse tager forslaget op til 
nærmere drøftelse – kan det give problemer at flytte tidspunktet? - for/imod. 
 
Opstartsmødet i marts havde ikke særlig stor tilslutning og bestyrelsen vil drøfte om et sådant 
arrangement skal på programmet for 2023. 
 
P.g.a. få tilmeldinger til DK-turen blev den aflyst. Det blev drøftet, hvad grunden til den dårlige 
tilslutning kunne være, uden at nogen kunne pege på noget konkret. Forsamlingen ønskede, at 
bestyrelsen fortsætter med at arrangere efterårsturen i DK. 

 
 Tak til Hans Struck for at lede mødet. 
 
 

Referent: Ellen 
 


