
Referat generalforsamling i Seniorklubben den 27. oktober 2021. 

 

1 – valg af ordstyrer. 

Formand Flemming Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Poul Winther Andersen som ordstyrer. 

PWA blev herefter valgt som ordstyrer. 

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

ordstyreren herefter ordet til formanden til pkt. 2 

 

2 – formandens beretning. 

Med dirigentens tilladelse, vil jeg hermed tillade mig at slå beretningerne for h.h.v. 2020 og 2021 
sammen. Dejligt at vi igen lovligt kan mødes og igen kan afholde generalforsamling. 
Året 2020 var jo et mærkeligt år, som de fleste af forsamlingen nok vil give mig ret i. 
Som bekendt var landet jo ramt af denne epidemi kaldet Corona, hvilket lammede mange ting, 
Herunder også vores golfspil. Vores statsminister nedlagde bl.a. forbud mod at forsamles inde, og 
for så vidt også ude, vi skulle alle bære mundbeskyttelse. Forsamlingsforbud på max. 10 og senest 
50 personer, så ingen åbningsmatch for sommergolf, kontoret hernede var lukket og Lis arbejdede 
hjemmefra, vi kunne ikke lovligt afholde bestyrelsesmøder. En del af vores nøje planlagte 
turneringsplan blev lagt i skuffen. 
Heldigvis lempedes tingene lidt hen over året, men forsamlingsforbuddets maximum blev 
bibeholdt, så vi måtte konstatere, at det heller ikke var muligt at afholde generalforsamling. 
Alligevel skal der lyde en stor tak til alle medlemmer, for med lidt kreativitet individuelt at mødes 
for at spille en runde golf, selvom vi ikke kunne afholde turnering, specielt gunstart. I den 
forbindelse er det dejligt i dag at konstatere, at vores lille klub i klubben eksisterer i bedste stil. Så 
vidt jeg husker er vi i dag 83 medlemmer, hvilket må kaldes rigtig flot, men hold jer endelig ikke 
tilbage med at finde nye medlemmer.  
Jeg vil nu går over til året 2021 

Traditionen tro skulle vi være startet året med en nytårskur. Det kunne heller ikke lade sig gøre, 
men vi besluttede os alligevel for at stå ude i skuret og servere rundstykker og varm kakao, når de 
tilstedeværende spillere turnede efter 9 huller. Præmier har været lidt svært at holde styr på, men 
vi har forsøgt løbende at uddele disse. Vinterspillet gik stille videre uden nogen form at mødes 
under, hverken før eller efter spillet. Vi fik igen lavet turneringsplan for sommeren, men da foråret 
meldte sin ankomst, var der stadig ingen mulighed for at mødes i større fora, igen ingen 
åbningsmatch for sommergolf og hermed morgenkaffe. 
Dog startede vi stille med løbende udgang og almindelig stableford, igen var bestyrelsen lidt 
kreative og stillede op i skuret med såvel sandwich som øl/vand efter 9 huller. Præmier blev også 
her løbende udleveret. 
Heldigvis har vi igen normale tilstande, og vi har kunnet genoptage vores normale spil med h.h.v. 
løbende udgang og gunstart onsdag morgen. Siden starten af 2020 har vi også ændret 
præmieformen fra vin til gavekort til køb i h.h.v. restaurant som pro-shop. Kassereren har senere 
en kommentar til dette, idet det har vist sig at være en anelse dyrere, måske vi senere skal drøfte 
om det er måden at udbetale præmier på. 
Vi har heldigvis også genoptaget vore hyggematcher med morgenfruerne, vi har også mødtes med 
vore 2 venskabsklubber, nemlig Ribe i Ribe, hvor vi var flot repræsenteret. Om det skyldtes at 
klubben betalte frokosten skal være usagt, men vi havde en god dag dernede i regnvejr, selvom vi 
måtte aflevere pokalen. Et lille kuriosum er, at dem der deltog, efterfølgende har fået mail fra en 



ukendt afsender kun benævnt bestyrelsen. Det er nu opklaret, idet Ribe under en eller anden form 
har indberettet vores DGU-numre som en del af deres medlemmer.  
Sammen med morgenfruerne har vi også haft besøg af Give. Så vidt jeg husker var vi 116 deltagere 
i matchen, cirka lige mange fra hver klub, en rigtig god dag, specielt da vi også vandt jydepotten 
tilbage. Restauranten var dog på noget af en opgave med afvikling af frokosten til så mange 
mennesker.  
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke for det flotte fremmøde til vore matcher hen over 
året. Alligevel, husk at invitere en ven med til vore onsdagsmatcher, måske han kunne tænke sig at 
blive medlem. 
Tak for ordet. 
 

Herefter blev beretningen godkendt uden afstemning. 

 

3 – regnskabsaflæggelse 

Kasserer Knud Metum oplyste, at han havde delt regnskabet op i 2, så der er et regnskab for hvert 

år siden sidste generalforsamling i 2019. Han gennemgik herefter begge regnskaber: 

 

Regnskab for SENIORKLUBBEN – perioden 01.10.2020-30.09.2021 

INDTÆGTER: 

Vinterspil – 28 medlemmer á kr. 100,- kr. 2.800,00 

Sommerspil – 83 medlemmer  kr.  28.225,00 

Drikkevarer – retur  kr.  84,00 

Total  kr.  31.109,00 

UDGIFTER: 

Mad/udflugt til Ribe  kr.  1.900,00 

Vin/Jydepottematch  kr.  1.046,50 

”Nytårskur” rundstykker m.v.  kr.  620,90 

Sandwich mv. til medlemmer kr.  1.823,00 

Rest. Varde Ådal – gavekort /præmier  kr.  8.310,00 

Afskedsgave til Lis Locht  kr.  159,00 

Tranberg Golf – Gavekort/præmier  kr.  9.216,04 

Gravering/pokal  kr.  511,50 

Bestyrelsesmøder  kr.  2.044,00 

Foreningspakke – Sydbank  kr.  1.095,00 

Gebyr – on-line banking  kr.  36,50 

Renter  kr.  125,57 

Total  kr.  26.769,01 

Årets overskud  kr.  4.339,99 

Balance  kr.  31.109,00 

EGENKAPITAL: 

Indestående i bank pr. 01.10.2020  kr.  24.483,93 

Kontant pr. 01.10.2020  kr.  560,00 

Årets overskud  kr.  4.339,99 



Total  kr.  29.383,92 

Indestående i bank pr. 30.09.2021  kr.  28.390,73 

Kontant pr. 30.09.2021  kr.  993,19 

Total  kr.  29.383,92 

 

Varde, den 5. oktober 2021 

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 

 

Regnskab for SENIORKLUBBEN – perioden 01.10.2019-30.09.2020 

INDTÆGTER: 

Vinterspil – 31 medlemmer á kr. 100,-  kr.  3.100,00 

Sommerspil – 81 medlemmer  kr.  27.975,00 

Betaling for morgenmad (”Nytårskur”)  kr.  180,00 

Total  kr.  31.255,00 

UDGIFTER: 

Morgenmad ”Nytårskur”  kr.  2.550,00 

Opstart 8/7 – spisning  kr.  7.731,0 0 

Bolde - røde  kr.  118,00 

Indløste gavekort til præmier  kr.  2.380,00 

Generalforsamling 2019  kr.  7.800,00 

Gravering/pokal  kr.  86,00 

Foreningspakke –Sydbank  kr.  600,00 

Gebyr – on-line banking  kr.  10,20 

Total  kr.  21.275,20 

Årets overskud  kr.  9.979,80 

Balance  kr.  31.255,00 

EGENKAPITAL: 

Indestående i bank pr. 01.10.2019  kr.  14.854,13 

Kontant pr. 01.10.2019  kr.  210,00 

Årets overskud  kr.  9.979,80 

Total  kr.  25.043,93 

 

Indestående i bank pr. 30.09.2020  kr.  24.483,93 

Kontant pr. 30.09.2020  kr.  560,00 

Total  kr.  25.043,93 

Varde, den 5. oktober 2020 

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 

 

Han forklarede stigningen i egenkapitalen med, at Covid 19 – restriktionerne havde forhindret 

afholdelse af bl.a. generalforsamling i 2020, ligesom der i en periode ikke kunne afholdes ugentlige 

matcher. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt uden afstemning. 

 

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 

Jan Porsgaard havde rettidigt fremsendt forslag til drøftelse/vedtagelse på generalforsamlingen. 

Forslaget var, at der skulle spilles med gunstart hver uge med efterfølgende præmieuddeling i 

restauranten, hvor man samtidig kunne støtte restauranten ved køb af drikkevarer og evt. Et let 

måltid, som man havde bestilt på en liste inden dagens runde. Det fungerer hos Morgenfruerne.  

Da han fremlagde sine bevæggrunde for forslaget oplyste han, at han egentlig havde ønsket det 

drøftet i bestyrelsen, men han var forhindret i at deltage i det seneste bestyrelsesmøde. Formålet 

med ændringen var at fremme det sociale samvær i klubben og at undgå at skulle uddele præmier 

fra 3-4 runder ad gangen som det foregår pt. 

Forslaget blev drøftet, og der var flere indlæg for og imod.  

Dirigenten foreslog en vejledende afstemning ved håndsoprækning for at se, om der skulle 

foretages egentlig afstemning. Der var et lille mindretal, der gik ind for forslaget, som derfor ikke 

blev sat til egentlig afstemning og dermed ikke vedtaget. 

 

7 – Valg til bestyrelsen. 

På valg var Jan Porsgaard, Knud Metum og Anton Baun. Ingen ønskede genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Mads Peder Poulsen, Jens Sørensen og Hans Simon Pallesen. Disse valgtes alle 

uden afstemning. 

 

8 - Valg af suppleanter. 

Som suppleanter valgtes Jørgen Peder Djurhus-Nielsen og Karl Erik Kruse som henholdsvis 1. og 2. 

suppleant. 

 

9 – Valg af revisor. 

H. C. Hansen genvalgtes. 

 



10 – eventuelt. 

Det blev fremført, at det var urimeligt, at man ved matcher med så få deltagere, at der kun var 1 

eller 2 præmier i hver række, sløjfer ”fra toppen”. Begrundelsen for fremgangsmåden har været, 

at der ikke ville være råd til at ændre fremgangsmåden.  

Ordstyreren konkluderede, at det er op til den nye bestyrelse at drøfte dette nærmere. 

 

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

 

 

Anton Baun 

referent 

 

 

   
 


