
GENERALFORSAMLING I SENIORKLUBBEN 

TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2020, kl. 13,00 

 

 

Grundet Coronarestriktioner blev generalforsamlingen afholdt i Middelfartsalen på 

Kulturøen.  

 

Grundet begrænset deltagerantal skulle tilmelding ske i Golfbox. - 41 deltog i 

generalforsamlingen 

 

Jf. vedtægter gælder følgende dagsorden for generalforsamlingen: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Gennemgang af regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af turneringsgebyr for det kommende år 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af suppleant 

 8. Valg af revisor 

 9. Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1:Valg af dirigent og referent: 

- Ole Høyer blev foreslået og valgt som dirigent. Ole takkede for valget og 

konstaterede generalforsamlingen varslet vedtægtsmæssigt. 

- Karen Madsen blev foreslået og valgt som referent 

Ad 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 

Formand Britta Pedersen fremlagde beretningen – jf. vedhæftet.  

Corona pandemien blev fremhævet som årsag til, at golfsæsonen 2020 har været 

anderledes og udfordret, men trods alt, blevet gennemført med et 

bemærkelsesværdigt højt deltagerantal til matcherne. Britta takkede matchlederne for 

en stor indsats for at variere matchformer og overholde Corona restriktioner.  

Beretningen blev godkendt med applaus. 



Ad 3: Gennemgang af regnskab til godkendelse: 

I fravær af kasserer Ole Nørreskov gennemgik Britta regnskabet – jf. vedhæftet.  

Som kommentar til linjen ”indtægter” gjorde Britta opmærksom på, at det bagved 

liggende medlemstal har været 164.  

Vedr. kolonnen ”Budget 2021” blev der gjort opmærksom på, at linjerne 

”indestående i Middelfart Sparekasse” og ”egenkapital” er ændret i forhold til det 

budget der har været tilgængeligt på hjemmesiden. De korrigerede tal er således: 

33.283,47 og 18.283,47. 

Britta forklarede afvigelsen på linjen ”årets resultat” med det faktum, at budgetterede 

sociale arrangementer ikke har kunnet gennemføres grundet Coronareglerne. Det 

tilstræbes at overskuddet bliver anvendt på det samme formål i 2021. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

Ad 4: Fastsættelse af turneringsgebyr for det kommende år. 

Bestyrelsen fremlagde forslag om fastholdelse af turneringsgebyr kr. 400 og efter 1. 

juli kr. 200, hvilket blev godkendt. 

Ad 5: Indkomne forslag. 

Der var ikke indgivet forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer 

Ad 6: Valg til bestyrelsen: 

Bestyrelsen består i 2020 af:  

Ole Nørreskov (på valg - modtager genvalg), Britta Pedersen (ikke på valg), Aage 

Engelberg (ikke på valg), Ebbe Knudsen (på valg – modtager genvalg) og Karen 

Madsen (på valg – modtager IKKE genvalg).  

Bestyrelsen indstiller genvalg af Ole Nørreskov og Ebbe Knudsen. Bestyrelsen 

indstiller nuværende suppleant Ruth Lommer til valg til bestyrelsen. 

 

Ole Høyer forespurgte forsamlingen om eventuelle andre kandidaturer, hvilket ikke 

var tilfældet.  

 

De af bestyrelsen indstillede genvalg og valg blev godkendt med applaus. 

Ad 7: Valg af suppleant: 

Bestyrelsen foreslog Niels Kidde Andersen, som accepterede valget som bestyrelsens 

suppleant. (suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret). 



Ad 8: Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Svend Aage Madsen, som accepterede og genvalgt. 

Ad 9: Eventuelt: 

1: Bent Bøgh Pedersen omtalte spilformen ”short game”, som spilles på par 3 

bane. Bent fik opbakning til at arbejde videre med modellen. 

2: På vegne af turudvalg Ruth Lommer, Karen Madsen og Svend Aage Madsen 

beklagede sidstnævnte aflysningen af den planlagte seniortur i 2020 grundet Corona 

situationen. Planen er nu, at det planlagte 2020 program gennemføres i 2021 i 

uændret form til gennemførelse søndag den 15. mandag den 16. og tirsdag 17. august, 

henlagt til Golfklubberne Hobro og Himmerland med overnatning og forplejning 

henlagt til Hotel Amerika i Hobro. 

Seniorturen er for alle medlemmer i seniorklubben og Svend Aage appellerede til nye 

medlemmer om at tilmelde sig seniorturen. 

Udvalget forventer at præsentere program i forbindelse med åbningsmatchen i 2021. 

3: Ebbe Knudsen præsenterede vigtige elementer i det nye handicapregulerings- 

system og opfordrede til, at indberette scores og dermed udnytte systemets værdier og 

sikring af altid at have et retvisende HC. 

 

Som afslutning på generalforsamlingen takkede Britta Ole Høyer for god ledelse 

af forsamlingen og takkede deltagerne for fremmøde og god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


