
          Referat fra Generalforsamling i Kalundborg Seniorklub, den 8. marts 2018 

 

Formand Søren Schultz bød velkommen til de ca. 50 fremmødte medlemmer af Seniorklubben, og 
overgik derefter til dagsordenens punkt 1. 
 

1) Valg af dirigent 

Steen Bistrup Hansen blev foreslået og takkede ja til valget. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var indkaldt i rette tid, og dermed var lovlig. 
 

2) Formandens beretning 

Søren fremlagde beretning for 2017. Beretningen er tilgængelig på klubbens hjemmeside sammen 
med referatet. 
Han rettede en tak til Tove Huniche, som sidst på året valgte at træde ud af bestyrelsen, og han bød 
officielt velkommen til Jørgen Rune Thomsen, der som suppleant er indtrådt i stedet. 
 

3) Regnskab 2016/budget 2017 
Kasserer Claus fremlagde og gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. 5.917.58. 
Posten: Matcher og ture – differencer, som ikke var budgetteret, skyldes at præmiekøb til 
venskabsmatcher og gratis genstande i Seniorklubben er posteret her. 
Steen Bistrup mente overskuddet var for stort, og der var herefter adskillige forslag til hvorledes 
klubben kunne undgå at skabe så stort et overskud: 
Jens Hee: Præmie til hver 4. spiller i stedet for hver 5. 
Jens Jørgen Hansen: 1 flaske mere i hver række 
Ole Huniche: Ingen præmie-pause i vintermånederne 
Kristian Pedersen: Genindføre klappepræmier 
Else-Marie Grue Larsen: Selv om der i vedtægterne står, at kontingentet skal anvendes til match-
præmier og golfture, mente hun ikke de skulle bruges på ture, som har adgangsbegrænsning, og 
dermed kun kommer en del af medlemmerne til gode. 
Steen Bistrup: Pengene skal bruges i hverdagen 
Sven Gabe: Opfordrede bestyrelsen om at tilstræbe at bruge af formuen 
 
Bestyrelsen har taget alle forslag til efterretning, og vil finde løsninger på første bestyrelsesmøde. 
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 
Bestyrelsen havde fremsat forslag om at rette formuleringen i Vedtægternes §7 stk.3 
Fra: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode…. 
Til: Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for en toårig periode… 
I praksis har valg været foretaget korrekt, men har ikke klart fremgået af formuleringen 
Forslaget blev vedtaget. 
 



6) A) Valg til bestyrelsen

 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

     
 
 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger: 

Søren Schultz:  Formand 

Claus Rogert Hansen: Kasserer 

Steffen Reesen:  Matcher, kontaktperson i baneudvalg 

Niels Kristensen:  Matcher, vin-indkøber 

Jørgen Rune Thomsen: Matcher 

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. 

    

 

 




