
           Referat fra Generalforsamling i Kalundborg Seniorklub, den 25.maj 2021 

 

Formand Søren Schultz bød velkommen til de ca. 45 fremmødte medlemmer af Seniorklubben, og 
bad indledningsvis forsamlingen mindes Steen Thorsen, som afgik ved døden i sommeren 2020.  
 
Derefter til dagsordenens punkt 1. 
 

1) Valg af dirigent 

Terkild Klint blev foreslået, og takkede ja til valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen, 
trods Corona forsinkelse, var lovlig varslet, og dermed beslutningsdygtig. 
 

2) Formandens beretning 

Søren fremlagde beretning for 2020. Beretningen er tilgængelig på klubbens hjemmeside, tillige 
med referatet. 
 

3)    Regnskab 2020/budget 2021 
Kasserer Claus fremlagde og gennemgik regnskabet, som viste et driftsresultat på 
9.868,00.Overskuddet skyldtes især de - grundet Corona - manglende spilledage, og dermed ikke så 
store vin indkøb til præmier. 
Dispenser og håndsprit er bogført under Matcher og ture. 
Med et forventet medlemstal på ca. 80 medlemmer vil det budgetterede underskud for 2021 på 
12.000 næsten blive dækket af overskuddet for 2020. 
Terkild havde bemærket, at der kun var spillet i hhv. en herre- og en dame-række, og at der endnu 
ikke var spillet ’nærmest flaget’. Dette udløste færre præmier. 
Bente kunne svare, at det kun var den den 6.maj vi undlod dette, da klubhuset på det tidspunkt var 
låst om morgenen, så vi ikke kunne hente taskerne til par 3 hullerne. Alt er nu ved ’det gamle’ 
Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet.  
Regnskabet blev godkendt. 
 

3) Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog samme kontingent som sidste år. Dette blev vedtaget. Kontingentet er således 
igen i år 300 kr. 
 

4) Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 

5) a) Valg til bestyrelsen 
 
Der var genvalg til:  
Jørgen Rune Thomsen 
 
Forslag fra bestyrelsen til to nye medlemmer: 
Mikael Sørensen og Ulla Jørgensen 
Begge blev valgt 
 
b) Valg af suppleant 
Genvalg til: 



Eva Nielsen 
 
 
 

6) Valg af revisor 
Genvalg til: 
Ole Bøgholm 
 

7) Eventuelt 
Kristian Pedersen undrede sig over adskillige medlemmers manglende kontingentindbetaling. 
Claus svarede, at mange medlemmer afventer indbetaling af kontingent indtil den er fastsat af 
generalforsamlingen, og at man følger op på, at alle får betalt 
Der var ingen yderligere spørgsmål. 
  
Claus afsluttede med en fin tale til de afgående bestyrelsesmedlemmer Steffen og Søren, 
og der blev klappet flittigt af hele forsamlingen.  
Søren fik, grundet sine mange år som formand, overrakt en specielt fremstillet ’pokal’ (golfbold på 
lille piedestal). 
 
Med dette afsluttedes generalforsamlingen, og der blev takket for god ro og orden. 
 
Kalundborg, den 25.maj 2021 
Ref.BO 
 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: 
 
Mikael Sørensen:   Formand 
Claus Rogert Hansen: Kasserer 
Bente Olesen  Sekretær 
Hanne Døj:  Kontakt til forpagtere 
Ulla Jørgensen:  Kontakt til forpagtere 
Jørgen Rune Thomsen: Ture ud af huset 
Niels Kristensen:  Vin-indkøber 
 

 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

     


