Referat fra Generalforsamling i Kalundborg Seniorklub, den 14. marts 2019

Formand Søren Schultz bød velkommen til de ca. 65 fremmødte medlemmer af Seniorklubben, og
bad indledningsvis forsamlingen mindes de medlemmer, der i løbet af 2018 var gået bort:
Chresten Nauta, Ib Merling-Petersen, Jørgen Pedersen, og Finn Slott.
Derefter til dagsordenens punkt 1.
1) Valg af dirigent
Steen Bistrup Hansen blev foreslået og takkede ja til valget. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig varslet, og dermed beslutningsdygtig.
2) Formandens beretning
Søren fremlagde beretning for 2018. Beretningen er tilgængelig på klubbens hjemmeside, tillige
med referatet.
3) Regnskab 2016/budget 2017
Kasserer Claus fremlagde og gennemgik regnskabet, som viste et driftsresultat på -9014,33.
Der er, som foreslået ved sidste års generalforsamling, brugt at ’formuen’ i form af diverse ’tilskud’
til medlemmerne, gratis øl mm, således, at der nu er en startkapital ved sæsonens start på ca.
20.000. Dette for at dække bl.a. fortæring til generalforsamlingen, som jo finder sted før
kontingentet for 2019 indgår.
Jan Døj foreslog at sætte Seniorklubbens logo på de bolde, der indkøbes. Det har været brugt før,
og giver en vis ’reklame’ for klubben.
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 §4:
Fra: Som medlemmer kan optages medlemmer af Kalundborg Golfklub.
Alderskriteriet er for mænd min. 55 år og for kvinder min. 50 år.
Venteliste oprettes efter samme kriterier som ved medlemskab.
Ægtefælle/samlevere til medlemmer optages uden om ventelisten.
Handicapgrænse og medlemstal fastsættes af bestyrelsen.
Til: Som medlemmer kan optages medlemmer af Kalundborg Golfklub.
Alderskriteriet er min. 50 år for både mænd og kvinder.
Venteliste oprettes efter samme kriterier som ved medlemskab.
Ægtefælle/samlevere til medlemmer optages uden om ventelisten.
Handicapgrænse og medlemstal fastsættes af bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget.

6) a) Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til
Søren Schultz
Steffen Reesen
Jørgen Rune Thomsen
b) Valg af suppleant
Genvalg til
Eva Nielsen
7) Valg af revisor
Ole Bøgholm var på valg, og blev genvalgt
Seniorklubbens anden revisor Frank Hansen har meldt sig passiv, og er derfor ikke længere medlem
af Seniorklubben. Steen Bistrup kunne fortælle, at klubben har allieret sig med Carl-Erik Korsvig
Jensen, som vil bistå ved revision af regnskabet i stedet for Frank.
8) Eventuelt
Jan Døj foreslog, at man - for at skaffe nye medlemmer til Seniorklubben, kunne hæve
handicapgrænsen.
Dette er allerede på ’tegnebrættet’, idet bestyrelsen har besluttet, at alle medlemmer, som er fyldt
50 år, og som har opnået tilladelse til spil på banen er velkomne. Der vil blive udsendt en lille
skrivelse til alle medlemmer +50.
Sven Gabe, som er nyvalgt i Hovedbestyrelsen kunne fortælle, at man også her har ideer om at lade
nye medlemmer møde Seniorklubben, så de kan se mulighederne, både for golfspil og socialt
samvær.
Med dette afsluttedes generalforsamlingen, og Steen Bistrup takkede for god ro og orden.
Kalundborg, den 14. marts 2019
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.

