
 
 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 21. OKTOBER 2019 

 

Kaptajn Niels Erik Jensen bød velkommen til de fremmødte 64 personer. 

 

DAGSAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen forslog Søren Jacobsen, der som eneste kandidat blev valgt. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen, ifølge vedtægterne, var lovlig indvarslet og 
dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Kaptajnens beretning for det forløbne år og bestyrelsens tanker om det følgende 
år. 
Niels Erik Jensen aflagde beretning for år 2018/2019. Beretningen blev godkendt med 
klapsalver. Beretningen kan ses på Seniorklubbens hjemmeside. 

 

3. Kassereren forelagde regnskabet. 
Ib Pedersen gennemgik regnskab. Indtægter for regnskabsåret er kr. 50.000. Der er 
budgetter med kr.47.500 (95 medlemmer). Udgifter i alt kr. 49.797 er specificeret i 
noter. Årets overskud kr. 203,00. 
Klubbens aktiver er kr. 22.799 og Egenkapital kr. 21.209. Ikke indløste 
præmiebeviser kr. 1.590. 

 

4. Behandling af emner indbragt af medlemmer og bestyrelse. 
Der er ikke indkommet emner. 

 

5. Valg af bestyrelse med suppleant og revisor. 
Der skal vælges 3 til bestyrelsen for 2 år. 
Else Mortensen, Gunner Uth Jensen, Arne Jacobsen er på valg. 
Alle modtager genvalg. 
Der var ikke andre forslag. Alle tre blev valgt for 2 år. 
 
Der skal vælges en bestyrelsessuppleant for 2 år. 
Chr. Sørensen er på valg og modtager genvalg 
Der var ikke andre forslag. Chr. Sørensen blev valgt for 2 år. 
 
Der skal vælges en Revisor for 2 år. 
Erling Svendsen er på valg og modtager genvalg 
Der var ikke andre forslag. Erling Svendsen blev valgt for 2 år. 
 
Alle kandidater blev valgt ved akklamation. 
 



 
 

6. Eventuelt 
 Chr. Sørensen, gjorde opmærksom på, at alle der ønsker at spille vintergolf (18 

huller) bestiller tid på golf-boks, på den bane, som Chr. Sørensen har skrevet sig 
på. Mandag kl. 8.45 afleveres scorekort, der bruges til holdsætning, hvorefter man 
går ud kl.09.00. Der er ingen præmie, kun spil og hygge. 
 

 9-hullerne må ligeledes selv aftale mødetidspunkt m.m. 
 
 Som medlem af restaurantionsudvalget opfordrer Bente Marie Vestergaard 

seniorklubbens medlemmer til at købe mad i restauranten efter spil. 
 

 Yrsa Nørgaard efterlyser en medlemsliste med adresser og telefonnumre. 
Kaptajnen oplyste, at medlemslisten ikke må sættes på hjemmesiden (GDPR-
bestemmelser). Men han vil gerne sørge for at få en sådan liste omdelt. 

 

 

 

Referent: Else Dam Mortensen 

 


