Referat fra Generalforsamling i Kalundborg Seniorklub, den 9. juli 2020

Formand Søren Schultz bød velkommen til de ca. 72 fremmødte medlemmer af Seniorklubben, og
bad indledningsvis forsamlingen mindes Martin Thyssen, som afgik ved døden i februar. Martin var
tidligere formand for Seniorklubben.
Derefter til dagsordenens punkt 1.
1) Valg af dirigent
Terkild Klint blev foreslået, og takkede ja til valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig varslet, og dermed beslutningsdygtig.
Grundet udsættelsen af Generalforsamlingen, har der været en del skriverier og misforståelser
omkring gældende medlemskab, deltagelse i generalforsamlingen, og hvornår der skulle indbetales
kontingent.
Terkild slog fast, at indtil der var afholdt generalforsamling, gjaldt medlemskabet fra 2019, og
kontingentet skulle først indbetales, når det var blevet godkendt af generalforsamlingen.
2) Formandens beretning
Søren fremlagde beretning for 2019. Beretningen er tilgængelig på klubbens hjemmeside, tillige
med referatet.
3) Regnskab 2019/budget 2020
Kasserer Claus fremlagde og gennemgik regnskabet, som viste et driftsresultat på -2617,21.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, udover Solvejg, som savnede underskrifter.
Der er dog underskrifter på det tidligere udsendte regnskab. De udleverede, var nogle, som Claus i
hast havde fabrikeret til dagen.
Da vi er kommet sent i gang med sæsonen - grundet Corona, og derfor endnu ikke har haft udgifter
til præmier, vil året efter Claus’ vurdering, udmunde i et overskud, som - hvis medlemstallet
forbliver stabilt, vil kunne forhindre en kontingentforhøjelse i 2021.
Regnskabet blev godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog samme kontingent som sidste år. Dette blev vedtaget. Kontingentet er således
igen i år 300 kr.
5) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
6) a) Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til:
Claus Rogert Hansen
Hanne Døj
Niels Kristensen
Bente Olesen

b) Valg af suppleant
Genvalg til:
Eva Nielsen
7) Valg af revisor
Genvalg til:
Carl-Erik Korsvik Jensen
8) Eventuelt
Berit Smith spurgte om der var nogle ture ud af huset på programmet.
Søren fortalte, at man havde været nødsaget til at udskyde alle venskabsmatcher til 2021, samt
aflyse turen til Fyn og Vissenbjerg Storkro. Den eneste der er tilbage, er en dagstur til Holbæk
Golfklub i september.
Der vil, som sædvanlig, blive afholdt Andematch, Afslutningsmatch og Julematch.
Med dette afsluttedes generalforsamlingen, og der blev takket for god ro og orden.
Kalundborg, den 9. juli 2020
Ref.BO

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
SørenSchultz:
Bente Olesen
Claus Rogert Hansen:
Hanne Døj:
Steffen Reesen:
Jørgen Rune Thomsen:
Niels Kristensen:

Formand
Sekretær
Kasserer
Madansvarlig, kontakt til forpagtere
Matcher
Matcher og repræsentant i baneudvalg
Vin-indkøber

ALLE I BESTYRELSEN ER MEDANSVARLIGE I FORHOLD TIL AFVIKLING AF ORDINÆRE
HJEMMEMATCHER, OG SKAL HJÆLPE TIL VED VENSKABSMATCHER OG ANDRE MATCHER.

