Referat fra generalforsamlingen i Kalundborg seniorgolf den 10.03 2011
Formanden bød velkommen til 93 medlemmer.
Bestyrelsen var fuldtallig mødt.
Pkt. 1 Valg af dirigent
Terkild Klint blev valgt til dirigent og kunne bekræfte at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Pkt. 2 Formandens beretning
Gert Borring-Møller fremlagde beretningen.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
Beretningen bliver lagt ud på seniorklubbens hjemmeside.
Pkt. 3 Regnskab og budget 2011
Regnskabet for 2010 blev gennemgået af kassereren.
Der var ingen kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent
Kontingentet foreslås uændret til 250 kr. helårlig.
Efter at dirigenten har konstateret, at ingen har indvendinger, vedtages dette med
klapsalver.
Kontingentet skal være indbetalt på Seniorgolfs bankkonto senest den 01-04-11.
Pkt. 5 Indkomne forslag
Formanden konstaterer, at der ikke er indkommet nogen forslag.
Pkt. 6 a. Valg til bestyrelsen
på valg er følgende:
Tove Huniche - ønsker ikke genvalg
Steen Bistrup Hansen - ønsker ikke genvalg
Gert Borring-Møller - ønsker ikke genvalg
Frank Weiner ønsker af private grunde at træde ud af bestyrelsen.
Steen Bistrup Hansen er villig til at overtage Frank Weiners plads i bestyrelsen for
den resterende periode på et år.
Til de øvrige poster foreslår bestyrelsen:
Sidsel Hee, Søren Schultz og Jan Aarestrup.
De blev alle valgt.
Pkt. 6 b. Valg af 1 suppleant
Som suppleant blev Ole Bøgholm foreslået og valgt.

Pkt. 7 Valg af revisor
Som revisor er Hans Bak villig til genvalg. Dette bliver vedtaget ved klapsalver.
Pkt. 8 Eventuelt.
Under eventuelt orienterede greenkeeperen Anders om projekter på banen.
Carl- Erik viste et skema, han havde udarbejdet, som frivillige kunne skrive sig på. Ud
fra dette skema kan den nye bestyrelse have et overblik over frivillige hjælpere som
de kan trække på.
John Rasmussen takkede den gamle bestyrelse for godt udført arbejde og
fremhævede her vores fine hjemmeside.
Steen Bistrup orienterede om ture ud af huset og begrundede den lange
tilmeldingsfrist til turene med kravet om depositum. Han havde en bøn til
medlemmerne, om at de tilmeldte sig turen i god tid. Det vil lette planlægningen
meget.
Mogens Frederiksen havde et spørgsmål om antal deltagere til matcherne ud af
huset. Der blev svaret, at man regner med samme antal deltagere fra venskabsklubberne, som fra hjemmeklubben – fordelt på begge køn. Eks. 45 + 45. Stiller
venskabsklubben ikke med 45 deltagere, kan hjemmeklubben fylde op, hvis der er tid
til det.
Trekantmatcherne er som oftest booket op med deltagere fra begge køn (30+30+30)
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten.
Så blev der budt på smørbrød og en øl
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