
Referat fra generalforsamling i Seniorklubben den 24. oktober 2018 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Poul Winter Andersen, som blev valgt. 

Poul Winter Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. 

 

2. Beretning om Seniorklubbens virksomhed i den forløbne sæson ved formanden: 

Vi har slået vores sidste kølleslag i vores sommergolf 2018. I næste uge starter vintergolfen. 

Traditionen tro startede vi året med den traditionelle nytårskur i år den 3. jan. 

Til stede var der ca. 50 medlemmer. Præmier blev uddelt for første halvdel af vinterspillet. 

Den 4. april startede så vores sommergolf med morgenkaffe kl. 8. 

Igen rigtig flot deltagelse 70 medlemmer var klar til sommersæsonen. Her blev der uddelt præmier for 

anden del af vinterspillet. 

 

Hen over sommeren har vi intern spillet 23 almindelige matcher. Her skylder jeg nok at nævne flg. udtræk 

fra Golfbox, som Niels Jørgen har udført. Nemlig de 3 med bedste gennemsnits score: 

 

1. plads Verner Lauridsen med 15 single turneringer og et gennemsnit på 34,3 

2. plads Børge Ø. Mathiesen med 15 single turneringer og et gennemsnit på 34,0 

3. plads Ernst Julius med 14 single turneringer og et gennemsnit på 33,6 

 

Skal de ikke have en hånd? 

Vi har haft 3 alm. hyggespil med morgenfruerne incl. Udflugt til Bramming, alle spillet i super godt vejr. 

Derudover har vi haft pokalmatch mod Give i Give. Give vandt igen pokalen, dog lykkedes det for nogle af 

os at vinde vin. Vi spillede selv pokalmatch i Ribe mod Ribe, her forsøgte vi os med at betale frokosten til de 

medlemmer som deltog 30 stk. samlet pris ca. 2.200,-. Vi kan så diskutere om det var på grund af tilskuddet 

fra klubben, at vi havde en okay repræsentation dernede. 

 

Vore venner i Vejen foreslog imidlertid, at vi skulle stoppe med vore venskabsmatcher, hvilket var svær for 

os at modsætte sig, specielt med vores lave deltagelse dernede. Beslutningen blev, at da de var indehaver 

af pokalen måtte den tilhøre dem. 

 

Sluttelig har vi haft klubmesterskab og årets vinder blev Carl Christian Nielsen med en bruttoscore på 83, 

eller 70 netto, så lavede han til gengæld også 3 birdies. Skal han ikke også have en hånd. 

 

Vi har i år haft 80 betalende medlemmer, en lille tilbagegang, hvilket igen får mig til at sige. 

Såfremt en af jer kender en der kunne tænke sig at være medlem, så tag ham endelig med til en 

prøvematch eller to, vi har det jo så hyggeligt. 

 

I foråret blev vi kontaktet af klubben, at vi ikke mere måtte starte ud fra hul 10, medmindre vi var 14 hold 

eller mere, og at greenkeeperen fik besked dagen før senest kl. 18. Altså kun start på hul 1 og hul 15. Det 

resulterede i, at vi måtte rykke sidste tilmelding til dagen før vores spilledag kl. 18. Lis sagde det var et krav 

fra greenkeeperen. 



Da jeg startede i 1. klasse var vi 2, vi blev udstyret med en blyant, viskelæder og lineal. Det var ikke svært at 

kommunikere, skulle man sende brev skulle det nok finde frem, blot der enten var afsender eller fornavn på 

modtager, postbuddet kendte alle. Så kom EDB og sidst Postnord. 

 

Nu bliver tingene sværere, for første gang i klubben har sekretæren modtaget en liste af Lis med e-mail 

adresser på klubbens medlemmer, selvom vi i dag har noget der hedder registerloven. Vores sekretær ville 

så yde den ekstra service, at sende en mail til os med indkaldelse til generalforsamling og vinterspil. 

Velvidende at generalforsamlingen er annonceret i h.h.v. turneringsplan og ved brev på vores opslagstavle. 

 

Der er så den lille krølle, at alt EDB skal fodres, i dette tilfælde kan man godt være medlem af Varde 

Golfklub, og siden hen melde sig ind i seniorklubben. Den eneste der måske ikke kender noget til det er 

kontoret, og hermed ingen registrering i de forskellige grupper. Det vil vi nu fremadrettet forsøge at rette 

op på. Kun denne lille historie for at forklare hvorfor nogle få, specielt nye medlemmer ikke har fået en mail 

fra vores sekretær, undskyld for det. 

 

Som tidligere nævnt så starter vinterspillet i næste uge jf. brevet fra vores sekretær, husk at betale for 

deltagelse 100,- kr. til vores kasserer. Første del af vinterspillet starter mandag den 29. okt. og slutter 

onsdag den 20. dec. Anden del starter med vores traditionelle nytårskur onsdag den 2. jan. 2019 kl. 8,30. 

 

Jeg vil slutte med at takke vore piger på kontoret for stor hjælpsomhed, og vi kvitterer med en flaske vin til 

hver af dem. 

 

Tak til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde og en stor og flot indsats hen over året. 

Tak til alle medlemmerne for hyggeligt samvær, og for så flittigt at møde op på vore spilledage. 

 

Beretningen godkendt. 

 

3. Regnskabsaflæggelse. 

Regnskab for SENIORKLUBBEN – perioden 01.10.2017-30.09.2018 

INDTÆGTER: 

Vinterspil –  26 medlemmer á kr. 100,- kr. 2.600,00 

Sommerspil –   80 medlemmer á kr. 350,- kr. 28.000,00 

Nytårskur/morgenmad  5 stk. á kr. 50,- kr. 250,00 

Total kr. 30.850,00 

UDGIFTER: 

Ribe-udflugt – mad  kr. 2.250,00 

Indkøb af vin til præmier  kr. 9.154,82 

Gavekort til præmier  kr. 1.899,00 

Bolde til præmier  kr. 1.158,00 



Morgenmad – sæsonstart  kr. 5.025,00 

Nytårskur   kr. 2.250,00 

Generalforsamling 2017  kr. 6.370,00 

Bestyrelsesmøder  kr. 410,00 

Gebyr – on-line banking  kr. 76,90 

Total kr. 28.593,72 

Årets overskud kr. 2.256,28 

Balance kr. 30.850,00 

EGENKAPITAL: 

Indestående i bank pr. 01.10.2017  kr. 18.472,71 

Kontant pr. 01.10.2017  kr. 1.525,00 

Årets overskud   kr. 2.256,28 

Total    kr. 22.253,99 

 

Indestående i bank pr. 30.09.2018  kr. 21.993,99 

Kontant pr. 30.09.2018  kr. 260,00 

Total    kr. 22.253,99 

 

Varde, den 21. oktober 2018 

Knud Metum - kasserer 

 

Ovenstående regnskab er d.d. revideret og sammenholdt med bilag og jeg har intet fundet at 

Bemærke – bank og kassebeholdninger har jeg konstateret er til stede. 

H.C. Hansen, revisor. 

 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 350 kr. for sommerspil og 100 kr. for vinterspil. 

Vedtaget. 



 

5. Fastsættelse af max antal medlemmer og handicapbegrænsning -   

Intet. 

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 

Intet. 

7. Valg til bestyrelsen 

På valg var 4 medlemmer, nemlig Erling Kjær Madsen, Knud Metum, Jan Porsgaard og Anton Baun. 

Erling Kjær Madsen havde i årets løb afløst Ernst Aaskov, der trak sig fra bestyrelsen.  

Alle var villige til at fortsætte på posten, hvorefter de alle blev genvalgt. 

8. Valg af 2 suppleanter 

1. suppleant blev Svend Riddersholm. 

2. suppleant blev Tonny Kristensen. 

9. Valg af revisor (kun i ulige årstal) 

Intet 

10. Eventuelt 

Bestyrelsen anmodede om tilkendegivelser om spisningen ved præmieuddelingen 1 gang hver måned, idet 

en fælles menu giver mulighed for at der spises samtidig i modsætning til, hvor hver enkelt skal have flere 

valgmuligheder. Der er nogen, der foretrækker smørrebrød og nogen går ind for en varm ret, der er ens for 

alle. Bestyrelsen vil herefter arbejde på at få indarbejdet i tilmeldingen på golfboks, at man der vælger 

enten varm ret, smørrebrød eller intet at spise. 

 

Derefter takkede ordstyreren for god ro og orden, og forsamlingen indtog gule ærter m.v. 

 

Anton Baun 

referent 


