Kalundborg Seniorgolf Generalforsamling
mandag den 16. marts 2009
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte golfere.
Pkt. 1. Dagsorden skulle følges og af bestyrelsen blev Therkild Klint foreslået som dirigent.
Det blev vedtaget ved klapsalver og Formanden gav ordet til dirigenten.
Therkild takkede for valget og berettede at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet, godkendt.
Vedrørende spørgsmål der krævede stemmer skulle der hænder i vejret.
Gav ordet til formanden.
Pkt. 2. Formandens beretning (bliver lagt ud på nettet).
Bød velkommen til greenkeeper Anders, som senere ville fortælle om banens pleje og mandskabets
arbejdsgang.
Dirigent: er der nogen spørgsmål til Gert?
Klavs: Syntes vi skulle skifte bank, det var besværlig med NORDEA.
Dirigent : Spørgsmål er til kassereren.
Kasserer: Der bliver ingen bankskift , NORDEA er sponsor i ”den store klub”.
Dirigent: flere spørgsmål?
Ole: Sverigesturen sidste år, maden var ikke så dårlig. Vi kan have vores egen ”spids” med og
være for os selv ,hvor mange steder kan man det?
Dirigent: Det punkt er vedtaget, og ordet er videre til kassereren.
Pkt. 3. Kassererens beretning. Regnskab lagt ud på nettet.
Dirigent: spørgsmål til regnskabet?
Ib M: Der står ikke Logobolde på regnskabet i år, bliver det ikke købt flere?
Kasserer: Vi har en stor kasse med Logobolde, de bliver uddelt ved nedsættelser, der bliver ikke købt
flere i år.
Dirigent: Tak til kassereren.
Pkt. 4. Kontingentet er uændret kr.250,00/år.
Dirigent: Ingen kommentarer? Godkendt.
Under pkt. 5
havde bestyrelsen forslag om at de 14.091 kr. der var båndlagt på generalforsamlingen
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I 2008 til brug på et senere tidspunkt, skulle indgå i den daglige drift.
Forslaget blev gennemgået af Carl-Erik og efter kommentarer fra nedenstående blev forslaget
sat til afstemning og enstemmig vedtaget.
Kasserer: Bestyrelsen foreslår at vi, når vi har fællesspisning, at de golfere som ikke er i
præmierækken får undervisning i indspil, bunkerslag, puttning osv.
Det er selvfølgelig frivilligt om man vil deltage, men det vil vi bruge overskuddet til.
Dirigent: nogle kommentarer til dette?
Mogens F: Hvad skal pengene bruges til? Sidste år var det springvand.
Kasserer: En væsentlig del bliver brugt til præmier
Erling: Springvand var før, Seniorklubben kunne give et ordentlig tæppe til restauranten så vi får et godt
førstehåndsindtryk af klubben, når vi træder ind af døren.
Lisbeth: Det vil gavne Thomas hvis vi bruger ham lidt mere, det vil også gavne os.
Ruth: En uddannelse til os er en god ide. Støt Thomas (træner).
Frank H: Et beløb som går væsentlig til uddannelse af seniorer er en god ide. Bestyrelsen bestemmer
hvordan de skal bruges, vi skal være fælles om alt.
Dirigent: Ny gulvbelægning, det bliver dyrt det koster kr.25.000,00. Man mente tæpperne kunne
genbruges men de er for slidte og grimme.
Formanden : Vi har ingen forpligtelse til at bruge pengene til tæpper. Hovedklubben må selv. Pengene
skal bruges i Seniorklubben.
Dirigent: Der skal stemmes om det. Håndsoprækning. Enstemmig vedtaget.
Pkt. 6 a. På valg er følgende:
Tove Hunniche, som blev genvalgt.
Steen Bistrup Hansen, som blev genvalgt.
Gert Borring-Møller, som blev genvalgt.
Pkt . 6 b.

Anne Sørensen, som blev genvalgt.

Pkt. 7.

Revisor Hans Bak blev genvalgt.
Dirigent: Er der spørgsmål til pkt.8 eventuelt?
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Ib M: Er der ikke tidsfrist på computeren til de enkelte arrangementer?
Formanden: Når der er tilmelding er der åbent for alle, hele sæsonen.
Dirigent: Flere spørgsmål?
Dr. Helge: Tak for de alt for smukke ord.
Skriv dig på til hjertestopundervisning.mobilnr.23 44 35 44. Der bliver hold i foråret efter
mandagsmatcher.
Dirigent: Tak til Helge.
Ruth: Er I klar over at det er usædvanligt at bestyrelsen stiller op til genvalg og bliver valgt.
Dirigent: Er der flere bemærkninger, så vil jeg give ordet til Anders.
Greenkeeper Anders er under uddannelse ,bliver færdig i 2010.Fortalte om banen ,græs, klipning,
prioriteringer etc. Om at vise hensyn til hinanden.
Dirigent: Inden jeg giver ordet til formanden, en stor tak til Anders at han gav sig tid til at fortælle om sit
arbejde på vores bane.
Formanden: Anders får fred til ”bag-ni”, vi starter først ud kl.9. Til medlemmerne tak for god ro og orden
Og kom godt hjem.

Referent Tove G.

Dirigent: Terkild Klint
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