Referat fra Generalforsamling i Kalundborg Seniorklub, den 17. marts 2022

Formand Mikael Sørensen bød velkommen til de knap 60 fremmødte medlemmer af Seniorklubben.
Derefter til dagsordenens punkt 1.
1) Valg af dirigent
Terkild Klint blev foreslået, og takkede ja til valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig varslet, og dermed beslutningsdygtig.
2) Formandens beretning
Mikael fremlagde beretning for 2021. Beretningen blev godkendt, og den vil være tilgængelig på
klubbens hjemmeside, tillige med referatet.
3) Regnskab 2021/budget 2022
Kasserer Claus fremlagde og gennemgik regnskabet, som viste et driftsresultat på 4.467,00.
Med et budgetteret medlemstal på ca. 95 for 2022, vil året ende med et underskud på kr.5000.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som derefter blev godkendt.
3) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog samme kontingent som sidste år. Dette blev vedtaget. Kontingentet er således
300 kr. for 2022
4) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
5) a) Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til:
Claus Rogert Hansen
Niels Kristensen
Hanne Døj
Bent Olesen
b) Valg af suppleant
Genvalg til:
Eva Nielsen
6) Valg af revisor
Genvalg til:
Carl-Erik Korsvik Jensen
7) Eventuelt
Tove Gabe havde en idé om blomsterbed langs stien til hul 1. Medlemmer kunne evt. rydde ud i
egne stauder mv og donere disse.
Flere så dog problemer med at få sådant et bed passet, så det så pænt ud. Det kniber i forvejen
med det allerede anlagte langs sekretariat/bagrum.
Jens Hee kunne ikke få øje på, at det vedkom Seniorklubben at etablere nye bede.

Sven Gabe kunne fortælle, at klubhusets omgivelser/anlagte bede fremover ikke hører under
greenkeeperen, men skal vedligeholdes af frivillige, eller helt sløjfes.
Else Marie mente, at dem der havde lyst kunne melde sig til dette.
Claus havde en bøn til medlemmerne om at vente med at indbetale kontingent til efter
generalforsamlingen. Hvis der er ændringer i beløbet, afstedkommer det en del besvær med, enten
at få opkrævet evt. stigning, eller få tilbagebetalt for meget indbetalt.
Jan Døj, som er Seniorklubbens repræsentant i baneudvalget, fortalte at referatet fra seneste møde
kunne læses på Klubbens hjemmeside.
Her kan man læse om hvad der er blevet lavet på banen i vinterens løb, og om nye tiltag.
Han bad om, at gode idéer eller ’brok’ afleveres til ham, så han kan viderebringe det på l
Baneudvalgets møder.
Christian Funch-Lerche spurgte til hvornår man åbnede for ni.
Jan kunne fortælle, at der stadig var meget vådt, så det var lidt svært at spå om.
Simon Lindorf spurgte ind til om Jesper greenkeeper stadig ville bruge tid på bl.a.
fuglekasser/insekthuse.
Hertil var svaret, at Jesper alene skulle koncentrere sig om banen, og alt andet måtte være fritid.
Mikael opfordrede til, at man de næste par torsdage, hvor banen ikke er blokeret for
Seniorklubben, sørger for at bestille tid, så vi på den måde kan fortsætte vores gunstart indtil
sæsonen, starter op i april.
Hermed afsluttedes generalforsamlingen, og der blev takket for god ro og orden.

Kalundborg, den 17.marts 2022
Ref.BO

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Mikael Sørensen:
Claus Rogert Hansen:
Bente Olesen
Hanne Døj:
Ulla Jørgensen:
Jørgen Rune Thomsen:
Niels Kristensen:

Formand
Kasserer
Sekretær
Kontakt til forpagtere
Kontakt til forpagtere
Ture ud af huset
Vin-indkøber

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

