Referat fra Generalforsamling i Kalundborg Seniorklub, den 16. marts 2017

Formand Søren Schultz bød velkommen til de ca. 75 fremmødte medlemmer af Seniorklubben, og bad
forsamlingen mindes Bjarne Hjulmand og Britta Jensen, som vi desværre har mistet siden sidste
generalforsamling.
Derefter overgik han til dagsordenens punkt 1.
1) Valg af dirigent
Mogens Dunmose blev foreslået og takkede ja til valget. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var varslet i rette tid, og dermed var lovlig.
2) Formandens beretning
Søren fremlagde beretning for 2016. Beretningen er tilgængelig på klubbens hjemmeside sammen
med referatet.
Han rettede en tak til de afgående medlemmer: Aase Andersen og Bent Fredsgaard. Og til Birgit
Thyssen, som allerede ved årsskiftet blev erstattet af suppleanten Bente Olesen.
Imellem et par af punkterne på dagsordenen, blev der budt velkommen til det nye forpagterpar
Marianne og Steen, og til vore nye greenkeeper Jamie, og alle gav en kort præsentation af sig selv.
3) Regnskab 2016/budget 2017
Kasserer Claus fremlagde og gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. 4702,07. Den
store udgiftspost til præmiekøb er i store træk brugt til ca. 500 flasker rødvin.
Budgettallene fremgik ikke af det omdelte regnskab, men er i udgangspunkt samme tal som de
aktuelle tal for 2016.
Han bad medlemmerne om, at de – ved indbetaling af kontingent, samt indbetaling til diverse
arrangementer, venligst benyttede deres navne i stedet for medlemsnumre.
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. med betalingsfrist inden udgangen af marts
5) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6) A) Valg til bestyrelsen
Steffen Reesen og Tove Huniche var foreslået som nye, og blev valgt. Søren blev genvalgt.
B) Valg af suppleant
Jørgen Rune Thomsen var foreslået som suppleant, og blev valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:
Søren Schultz:

Formand

Claus Rogert Hansen:

Kasserer

Steffen Reesen:

Ture ud af huset, kontaktperson i baneudvalg

Niels Kristensen:

Matchleder ved venskabsmatcher

Tove Huniche:

Matchleder ved venskabsmatcher

Hanne Døj:

Madansvarlig, kontaktperson til forpagtere

Bente Olesen:

Sekretær

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

