
Kalundborg Senior-golf 

Generalforsamling 

Mandag 3 marts. 2008. Kl. 13. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte golfere. 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1 Bestyrelsen foreslår Terkild Klint som dirigent. Vedtaget. 

Terkild Klint takker for valget og foreslår Poul-Erik Larsen og Finn Toftegård som 
stemmetællere ved evt. valg. Vedtaget.   

Pkt. 2 Formandens beretning er vedlagt og godkendt. 

Dirigenten afbryder og siger at han har glemt at sige at generalforsamlingen er 
rettidig varslet. 

Er der kommentarer eller spørgsmål? 

Vagn O.: I forbindelse med spørgeskemaerne fra sidste generalforsamling, kan man 
komme med kommentarer nu.  

Formanden: Ikke muligt at svare nu, men kom med ideer, de behandles seriøst. 

Pkt. 3 Kassererens beretning. Alle har fået en kopi af regnskabet. Kontingentet er dækkende for 
hele året, og den største udgiftspost er præmierne. Der er ingen kommentarer til regnskabet. 
Godkendt.  

Pkt.  4 Kontingentet er uændret kr. 250 pr. år. Godkendt. 

Pkt.  5 Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen. 

Pkt.  6 a) på valg er følgende:  Carl-Erik Jensen, genvalgt. 

                                                        Inger Petersen, genvalgt. 

                                                        Tove Gabe, genvalgt. 

                                                        Ruth Petersen ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår: Frank Weiner, der var ingen der havde noget at 
indvende, Frank blev valgt. 

Frank Weiner var forhindret i at møde til 
generalforsamlingen. 

b) Bestyrelsen foreslår: Anne Sørensen. Ingen indvendinger. 

 Anne blev valgt som suppleant. 

Pkt.  7.  Som revisor blev Hans Bak genvalgt. 

Pkt. 8. Eventuelt: 

Terkild: Er der nogen spørgsmål eller kommentarer ? 

Vagn O.: Kan man nøjes med at spille 9 huller og være med i det sociale samvær 
bagefter især hvis man er dårlig gående? 



Formanden.: Det er ikke mulig at administrere. Men der er mulighed for leje af 
vogn, hvis man er dårlig gående. 

Ole P.: Kan de ikke starte på hul 1? 

Formanden.: I teorien kan det være mulig. 4 mand kl.11, hvordan ved man om de 
kommer overhovedet? 

Jens Jørgen.: Jeg har set på hjemmesiden at til næste vinter skal vi gå med 
bærebag .... 

Formanden.: Så må vi minimere køllevalget, ikke flere end 4, i bærebaggen. Fra 1. 
oktober er det forbudt at køre med vogne. 

Vagn O. Opfordrede til at møde op til Kalundborg Golfklubs generalforsamling den 
25. Marts 

Lisbeth.: Andre klubber har en dispensation til medlemmerne hvis de har et 
handicap... 

John.:  Har bestyrelsen overvejet at højne aldersgrænsen 50/55 år for damer og 
herrer? For at begrænse indtaget af medlemmer. 

Carl-Erik.: Så vil der kun forsvinde 1. medlem. 

Formanden: Det er intet problem, bestyrelsen bestemmer når der skal nye 
medlemmer ind. 

Bjarne H.: Vi skal høre på i golfklubben at det er meget i vejen med os. Når vi 
spiller om mandagen i seniorklubben, skal vi lægge tørv på plads, rette 
nedslagsmærker efter deltagerne i søndagsmatcherne. Disse ting tager tid. 

Formanden: Det falder i tråd med det jeg vil sige til generalforsamlingen. Det er 
aldrig noget konkret i det de kommer med, de kommer ikke ud af busken med det 
de vil sige. Det er nok fordi det går så godt i seniorklubben. 

Ellen R.: I Kaj Lykkes golfklub låner man små måtter som bolden skal lægges op på 
når man spiller golf i vinterhalvåret. 

Erling Nielsen: Else Marie havde et indlæg i golfbladet om toiletforholdene på hul 
15. Jeg vil påtage sig at lægge fliser så det bliver nemmere at gøre rent. Ole 
Persson og Erling vil samarbejde om projektet (maling/fliser), så kan det bliver 
nemmere at gøre toilettet rent. 

Frank Hansen: Tak til bestyrelsen for det gode arbejde de gør. 

Helge.: Hjertestopundervisning, små hold der prøver teknikken. I foråret vil der 
laves små hold igen til førstehjælp. Der bliver lagt en liste ud til 
mandagsmatcherne så man kan skrive sig på. Undervisningen tager 1 time 

Terkild.: Tak for god ro og orden. 

Formanden: Tag imod Helges tilbud, det kan være I får brug for det. 

Tak til Terkild og tak fordi I mødte så talrigt op. 

Dirigent Terkild Klint Nielsen   Referent Tove Gabe       


