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REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2022 kl. 13:30. 

 

Kaptajn Niels Erik Jensen bød velkommen til de fremmødte 59 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. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og deres tanker om det følgende år.  
Kaptain Niels Erik Jensen aflagde beretning for år 2021/2022. Beretningen blev 
godkendt med klapsalver. Beretningen kan ses på Seniorklubbens hjemmeside.  
 

3. Kassereren forelagde regnskabet. 
Ib Pedersen gennemgik det tidligere udsendte regnskab med tilhørende noter. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
Vi har i 2022 været 99 medlemmer.  
Pt. er der ingen på venteliste, så bestyrelsen budgetterer med 85 medlemmer i 2023. 
Det giver 7.500 kr. mindre i kontingentindtægter, sammenholdt med diverse 
prisstigninger vil det give et budgetteret underskud på godt 14.000 kr. dvs. 
egenkapitalen stort set vil reduceres til 0 kr. Ib Pedersen anførte at egenkapitalen skal 
helst ligge på ca. 12.000 kr. (Tilføjet af referent: da udgifter til generalforsamling og 
julearrangement ligger før kontingentindbetalingerne). 
 

4. Behandling af emner indbragt af medlemmer og bestyrelse.  
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. 
Bestyrelsen har forslag om at hæve kontingentet fra 500 kr. til 600 kr. per år for at 
imødekomme det under punkt 3 nævnte underskud. 
Kommentarer: 
Per Nørsten: Sætter spørgsmålstegn ved en kontingentstigning på 20%, og om 
bestyrelsen har overvejet andre muligheder og besparelsen? 
Susan Bailey: Hvor mange potentielle emner er der i BGK som kunne være mulige 
medlemmer af Seniorklubben. Har bestyrelsen gjort nok for at få nye medlemmer? 
Jørgen Hansen: Arrangementer er allerede blevet en del dyrere. 
Per Nørsten: Skal der reduceres i vores arrangementer? Skal egenbetaling hæves? 
Er det rimeligt at ikke deltagere skal betale for de som deltager i vores arrangementer. 
Christen Thomsen: Bør præmie antal/størrelse reduceres. 
Else Lykkegård: Er kontingent stigning på 100 kr. nok eller bør det i stedet være 150 
kr. 
Bestyrelsens forslag om kontingent stigning på 100 kr. til 600 kr. årligt blev 
vedtaget.  
Ingen stemte imod forslaget. 
 

5. Valg af bestyrelse med suppleant og revisor.  
Der skal vælges 3 til bestyrelsen for 2 år.  
Niels Erik Jensen. Ib Petersen og Nina Bøjsen er på valg. Alle modtager genvalg. Der 
var ikke andre forslag. Alle tre blev valgt for 2 år.  
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Der skal vælges en bestyrelsessuppleant for 2 år. Chr. Sørensen er på valg og 
modtager ikke genvalg. Reni Bjørklund blev foreslået og blev valgt uden 
modkandidater. 
Der skal vælges en revisorsuppleant for 2 år. John Nielsen er på valg og modtager ikke 
genvalg. Bestyrelsen foreslår Christian Elmo Sørensen, som blev valgt for 2 år uden 
modkandidater. 
 

6. Eventuelt. 
Chr. Sørensen, gjorde opmærksom på, at alle der ønsker at spille vintergolf (18 huller) 
aflevere scorekort senest kl. 8:45. Chr. danner hold og der slås ud kl. 9:00. 
Chr. skriver sig på via golfboks på dagens sløjfe kl. 9:00 alle andre kan skrive sig på 
samtidig eller på efterfølgende tider. 
For 9 huls spillere er det lige som sidste år. Mødetiden senest kl. 9:45 og der slås ud 
kl. 10:00. Der spilles Ådalen hele vinteren. 
Per Nørsten: Er det rimeligt af dele af et hold som har slået ud sammen, afbryder og 
går ind inden runden er slut? 
 
En meget kompetent dirigent takkede for god ro og orden under generalforsamlingen 
og afsluttede mødet kl. 14:12. 
Herefter var der fælles spisning med dejlig mad, kaffe og kage i restauranten. 
Ros til restauranten.  
 
Referent:  
Per Enevold Mogensen 


