
Referat generalforsamling i Seniorklubben den 30. oktober 2019. 

 

1 – valg af ordstyrer. 

Formand Flemming Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Poul Winther Andersen, som herefter 

valgtes. 

Efter at have konstateret, at der var sket rettidig indkaldelse til generalforsamlingen, gav 

ordstyreren herefter ordet til formanden til pkt. 2 

 

2 – formandens beretning. 

Flemming Nielsen indledte sin beretning med et lille tilbageblik over året: 

Traditionen tro havde vi inviteret til nytårskur med morgenkaffe onsdag den 2. januar. Der var 

bare lige det lille problem, at der ingen morgenkaffe var, godt nok til nogen skuffelse. Nogle kørte 

hjem og fik morgenkaffe for så at komme igen, andre sprang morgenkaffen over og spillede golf på 

tom mave. Summa summarum, vi fik startet året med anden del af vores vinterspil i køligt men 

dejligt vejr.  

 

Den rigtige golf, sommergolf startede vi med morgenkaffe onsdag den 3. april. 

Mange forventningsfulde var mødt op – dejligt med så flot et fremmøde. I år har vi været 83 

medlemmer, en lille fremgang fra året før. Vi har haft 26 almindelige matcher, med forskellig 

spillestil. Vi har haft 2 hyggespil med morgenfruerne, vi har været på udflugt med morgenfruerne 

til Skærbæk Mølle med hele 64 deltagere – flot. Vores bane var optaget til anden side, hvorfor vi 

havde arrangeret en tur til Henne Golf med efterfølgende spisning, klubben gav et lille tilskud, 

også her med flot deltagelse af 48 medlemmer. Sidst har vi haft pokalturnering her mod h.h.v. 

Ribe og Give, det skal her bemærkes, at vi igen vandt jydepotten fra Give – dejligt. 

 

Hvad angår løbende starter på almindelige onsdage, så har vi vel vænnet os til kun at starte fra hul 

1 og 15. Kun 1 gang i august blev vi pålagt, at alle skulle starte fra hul 1, det var lidt kaotisk.  

Til information for den nye bestyrelse, må det være passende her at spørge medlemmerne, hvad 

man vil sige til at have gun start hver onsdag og dermed banen lukket i en periode. Officielt har vi 

ikke hørt noget, men jeg er vidende om, man arbejder på at få nogle flere ledige spilletider. 

 

Vores bane har stået rigtig flot og er blevet rost fra mange sider, så vi kan ikke med rette give 

banen skylden, såfremt vi ikke er gået ned i handicap. Alt i alt mener jeg, vi har haft en god 

sommersæson, som vi med glæde kan se tilbage på. Med lidt held skulle vore greens næste år 

blive endnu bedre. 

 

Den 28. august havde vi klubmesterskab, den suveræne vinder blev vores sekretær Niels Jørgen 

Madsen med 76 slag (64 netto slag), hvilket også gav en lille handicapregulering – han er desværre 

forhindret i dag. 

 

 

 



Sidste år nævnte jeg de tre med bedste gennemsnits score henover over sommeren, det vil jeg 

også gøre i år: 

Nr. 1 blev Verner Lauridsen med 14 dages registreringer og et gennemsnit på 35 

Nr. 2 blev Børge Ø. Mathiesen med 15 reg. Også med et gennemsnit på 35 

Nr. 3 blev Jørn Peder Djuurhus-Nielsen med 10 reg. Og et gennemsnit på 34 

Skal de ikke have en hånd. 

 

Der er også 3 af klubbens medlemmer der i år har lavet hole-in-one, de 2 var på almindelige 

onsdags spilledage og den 3. er udenfor, hvorfor det ikke har udløst et gavekort. 

Den 1. var 17.4. Jens Sørensen 

Nr. 2 udenfor spilledag var Poul Erik Vaarning den 29.4. 

Nr. 3 og sidste blev 26.6. Brian Jensen 

Jeg mener også de skal have en hånd. 

 

Når vi nu har nævnt såvel klubmester, som de bedste scores, er det måske også på sin plads her at 

nævne, at klubben også har hele 2 super seniorer, nemlig: 

Bent Olesen og Alfred Olesen. 

Begge har hver rundet de 90 år, flittige golfspillere og still going strong – vi i bestyrelsen synes de 

skal have en flaske, skal vi også give dem en hånd. 

 

I næste uge starter vinterspillets første afdeling, nemlig mandag d. 4. nov. Og slutter onsdag den 

18. dec. Anden del starter med nytårskur og morgenkaffe onsdag den 8. januar. Kl. 8,30.  

 

Her havde vi en lille opgave, idet vores restauratør jo stopper her den 15. november, men opgaven 

er løst, vi får maden leveret fra Kræs, og Lis fra kontoret har lovet, at komme og lave kaffen. 

Husk indbetaling for vinterspillet inden den 14. november, ellers tæller jeres scores ikke. 

 

Jeg vil afslutte min beretning med at rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for en stor og 

hjælpsom indsats hen over året, turneringsplaner og møder, I har også troligt mødt op som 

startere hver onsdag. Også en tak til pigerne på kontoret for deres hjælpsomhed, igen i år har de 

gjort sig fortjent til en flaske vin. 

Sidst men ikke mindst en stor tak til medlemmerne for hyggeligt samvær, og for så flittigt at møde 

op på vores spilledage, kender i nogle der kan tænke sig at være med, så tag dem endelig med 

herud. 

 

Beretningen blev drøftet hvad eventuel pålagt gunstart hver onsdag fremover angår. 

Kaj Kildegaard fandt, at det ville være urimeligt overfor seniorklubben, hvis vi blev pålagt baglæns 

gunstart hver onsdag. Det ville i givet fald udelukkende være af hensyn til andre af golfklubbens 

medlemmer og ikke af hensyn til greenfee spillere. Leif Lautrup tilkendegav, at han faktisk fandt 

det naturligt at starte med baglæns gunstart – det var den startform, der gav færrest problemer 

med andre spillere under runden. 

 

Herefter blev beretningen godkendt uden afstemning. 



3 – regnskabsaflæggelse 

I kassererens fravær fremlagde formanden regnskabet, som blev gennemgået i hovedpunkter. 

Årets underskud blev forklaret med at der havde været giv et tilskud til deltagelse i sæsonens 

udflugt til Henne Golfklub, lageret af vingaver er væsentlig større end sidste år samt gavekort til 

hole-in-one. 

Regnskabet drøftedes – der blev udtrykt bekymring over faldet i egenkapital – men der blev også 

givet udtryk for, at foreningen ikke skulle være en spareforening. 

Herefter blev regnskabet godkendt uden afstemning. 

 

Regnskab for SENIORKLUBBEN – perioden 01.10.2018-30.09.2019 

INDTÆGTER: 

Vinterspil – 24 medlemmer á kr. 100,-   kr.    2.400,00 

Sommerspil – 84 medlemmer   á kr. 350,-                 kr.  29.300,00 

Total     kr.  31.700,00 

UDGIFTER:        

Udflugt til Henne – 43 deltagere – netto   kr.     3.264,00 

Indkøb af vin til præmier     kr.   13.434,16 

Gavekort til præmier      kr.        550,00 

Bolde og gavekort til præmier   kr.     5.698,50 

Morgenmad – sæsonstart     kr.    6.500,00 

Gravering/pokal     kr.       444,50 

Generalforsamling 2018      kr.    7.950,00 

Bestyrelsesmøder     kr.    1.030,00 

Gebyr – on-line banking     kr.          18,70 

Total    kr.  38.889,86 

 

Årets underskud    kr.    7.189,86 

Balance    kr. 31.700,00 

EGENKAPITAL: 

Indestående i bank pr. 01.10.2018   kr.  21.993,99 

Kontant pr. 01.10.2018    kr.        260,00    



Årets underskud    kr.   7.189,86 

Total    kr.  15.064,13 

 

Indestående i bank pr. 30.09.2019   kr.  14.854,13 

Kontant pr. 30.09.2019    kr.        210,00 

Total    kr.  15.064,13 

 

Varde, den 14. oktober 2019 

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 tilstede. 

Varde, den 

H.C. Hansen - revisor 

 

4 – fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent vedtaget uden afstemning 

 

5 – Fastsættelse af max. Antal medlemmer samt handicapbegrænsning. 

Der var bred enighed om, at der ikke var behov for sådanne begrænsninger pt. 

 

6 – Forslag fra medlemmer og bestyrelse 

Ingen forslag 

 

7 – Valg til bestyrelsen. 

På valg var Flemming Nielsen, Knud Erik Jørgensen og Niels Jørgen Madsen. 

Både Flemming Nielsen og Niels Jørgen Madsen havde meddelt, at de var villige til at modtage 

genvalg. 

Derudover havde Erling Kjær Madsen udtrykt ønske om at udtræde af bestyrelsen 1 år før han var 

på valg. 

Bestyrelsen foreslog Tony Christensen og Peter Brogaard. 

Herefter valgtes – uden afstemning – for 2 år: Flemming Nielsen, Niels Jørgen Madsen og Tony 

Christensen, mens Peter Brogaard valgtes for 1 år. 

 

 



8 - Valg af suppleanter. 

Som suppleanter valgtes Svend Riddersholm og Karl Erik Kruse. 

 

9 – Valg af revisor. 

H. C. Hansen genvalgtes. 

 

10 – eventuelt. 

Verner Lauridsen bemærkede, at hvis alle medlemmer var mødt til generalforsamlingen og deltog i 

spisningen – hvilket de ville være berettigede til - ville underskuddet have været langt større ca. 

5000 kr. større.  

 

Herefter takkede ordstyreren for god ro orden, hvorefter forsamlingen indtog gule ærter. 

 

Anton Baun 

Referent 

 

Regnskab indsat af Niels Jørgen Madsen 


