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1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Søren Jacobsen, der blev valgt som eneste kandidat. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og 
dermed beslutningsdygtig. 
 
2. Kaptajnens beretning for det forløbne år, og bestyrelsens tanker om det følgende år 
Niels Erik Jensen aflagde foreningens 28. beretning omfattende hele sæson 2021 selvom det 
kun var et halvt siden der sidst blev afholdt generalforsamling. 
Formanden kunne meddele, at vi i det forløbne år havde været godt 100 medlemmer.  
Der er pt 10 nye, der er tilskrevet vores venteliste, samt 13 der har været på listen i mange år – 
disse er placeret sidst på listen, da de trods flere tilbud om optagelse, af forskellige grunde, 
endnu ikke har ønsket at starte op. 
Årets arrangementer har været ramt af Coronarestriktionerne. Jule- og 
åbningsarrangementerne måtte aflyses, men forårsudflugten til Ho, sommerarrangementet på 
BGK, sensommerudflugten til Holstebro og et efterårsarrangement på BGK (som 
kompensation for de aflyste 2 arrangementer) kunne gennemføres og med stor deltagelse. 
Udover ovennævnte arrangementer har der været spillet på 22 mandage med en stor 
tilslutning fra medlemmerne. 
Bestyrelsens målsætning for det kommende år er, at det skal være attraktivt at være medlem 
af Seniorklubben, hvor man skal have gode runder golf og hyggeligt samvær. 
Hele beretningen kan ses på Seniorklubbens hjemmeside. 
Kaptajnens beretning blev godkendt med klapsalver. 
 
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet. 
Ib Pedersen gennemgik det udsendte regnskab, der var godkendt af Erling Svendsen. 
Indtægter på kr. 52.000,00. 
Udgifter på kr. 59.499,00. 
Egenkapital på kr. 12.855,00. 
For 2021/2022 er budgetteret med et underskud på kr. 2.340,00. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger. 
 
4. Behandling af emner indbragt af medlemmer og bestyrelse. 
Arne Jacobsen havde indsendt et forslag om, at man spillede andre former for spil end 
Stableford om mandagen. 
Dette skabte en del debat. Man enedes om at bestyrelsen så på mulighederne for andre 
spilformer. 
Bestyrelsen foreslog en debat om køreafstanden til sensommerudflugten, da tilslutningen til 
turen til Holstebro var væsentlig lavere end til de øvrige arrangementer. Generalforsamlingen 
opfordrede til, at bestyrelsen prøvede at finde spændende baner, der lå tættere på. 
 
5. Valg af bestyrelse og revisor med suppleanter. 
Gunner Uth Jensen blev genvalgt. 
Arne Jacobsen blev genvalgt. 
Else Dam Mortensen ønskede ikke genvalg. 



Bestyrelsen foreslog Per Enevold Mogensen, der blev valgt uden modkandidat. 
Revisor Erling Svendsen ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Hanne Hansen, der blev valgt uden modkandidat. 
Efter valgene takkede formanden Else og Erling for deres arbejde i klubben, og de modtog en 
vingave. 
 
6. Eventuelt. 
Christian Elmo Sørensen gennemgik, hvordan fremgangsmåden var for golfspillet i 
vinterperioden for de spillere, der ville mødes og spille om mandagen. 
Niels Peter Bang takkede Else, for hendes tid i klubbens bestyrelse. 
Til sidst takkede formanden Søren Jacobsen for hans arbejde som dirigent. 
 


