
Referat af Generalforsamling i 

seniorklub 1.11.22 

  
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ulla H Kristensen, som blev valgt. 

Ulla konstaterede at GF var lovligt indkaldt.  

 

2. Bestyrelsens beretning for 2022 

Formand Uwe Jansen fremlagde bestyrelsens beretning, der tidligere er udsendt. 

Beretningen vil ligge på foreningens hjemmeside. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kasserer Carsten Nielsen fremlagde regnskabet, der viste et overskud på DKK 
5.322. 

Dette er samtidig foreningens balance efter 1. regnskabsår. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

 

4. Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år 

Bestyrelsens forslag til budget for 2023 blev fremlagt og godkendt af 

generalforsamlingen. 

Budgettet er baseret på et kontingent for 2023 på 400 kr. Generalforsamlingen 

Godkendte kontingentstørrelsen. 

 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

Vedtægtsændringer af praktisk karakter blev fremsat af bestyrelsen - se bilag.  

Ændringer blev gennemgået paragraf for paragraf, og vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelse, jfr §5. 

På valg er Uwe Jansen og Vagn Kristensen. 

Vagn Kristensen blev genvalg. 

Uwe Jansen ønskede ikke genvalg.  

Uwe begrundede sit ønske, med hans utilfredshed med hovedbestyrelsens 
håndtering af 



Seniorklubbens ansøgning om at få spilledagen flyttet til mandag. 
Hovedbestyrelsens 

manglende vilje til dialog i form af - først et ønske om et møde, og derefter et 
ønske om en  

drøftelse af vores ansøgning - har gjort, at Uwe har mistet motivationen og troen 
på et samarbejde.  

Uwe Jansen udtalte, at han ikke ser mulighed for et samarbejde med 
hovedbestyrelsen på det foreliggende  

grundlag, og hans eneste mulighed var derfor at træde ud af bestyrelsen.  

Jonna Kehlet opfordrer Uwe til at blive. 

Henrik Dressel nævnte, at resten af bestyrelsen er enige med Uwe, men ønsker 
at 

fortsætte med arbejdet i bestyrelsen og at få hovedbestyrelsen i tale. 

Bestyrelsen foreslog Thomas Dohn til den ledige post og han blev enstemmigt 
valgt af 

generalforsamlingen. 

Ruddi Christensen vil gerne vide om det kunne være muligt, at flytte 
spilletidspunktet til 

senere på fredagen. Uwe svarer, at vi af klubben kun kan få baglæns gunstart, 
hvis vi 

starter tidlig om morgenen og at baglæns gunstart er fundamentet for det 
sociale formål med 

Seniorklubben. 

Flere medlemmer - Ulla Dohn, Mona Jespersen, Jonna Kehlet, Bjarne Pedersen og 

Rita Pedersen - havde bemærkninger til valget og Seniorklubbens situation. 

Generalforsamlingen overlod til den kommende bestyrelse at tage 
bemærkningerne til 

overvejelse. 

 

7. Valg af Bestyrelsessuppleanter for 1 år.   

Birgitte Jansen modtog genvalg. 

Eigil Marquardsen ønskede, af personlige årsager, at træde ud af bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslog Niels E. Thomsen til den ledige post. 

Birgitte og Niels blev valgt af generalforsamlingen. 

 

8. Valg af intern revisor gældende for 1 år. 

Annelise Thomsen blev valgt til intern revisor.  



Som revisorsuppleant blev Lars Nielsen valgt.   

 

9. Eventuelt 

Lars opfordrer til at møde op på Sønderjyllands golfklubs GF, og give udtryk for 

utilfredshed med den manglende dialog mellem hovedklubben og 
seniorklubben. 

Vagn takkede Uwe Jansen for arbejdet i den forløbne periode. 

Vagn takkede Eigil Marquardsen for hans arbejde og ønskede ham held og lykke 
i den 

kommende tid. 

Vagn takkede forsamlingen for fremmødet og de gode kommentarer, og 
dirigenten for 

God mødeledelse. 

Med disse ord blev Generalforsamlingen afsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilag 1 

Vedtægtsændringer 

 

Forslag til ændringer af vedtægter på generalforsamling 2022 

Der ønskes ændringer i §3,§4,§6 og §8. 

 

§3 

Gammel tekst 

Såfremt man ønsker at ind-/udmelde sig af Seniorklubben, skal dette ske 
skriftligt til klubbens bestyrelse. 

Ny tekst 

Udmeldelse skal ske inden den 31.12. Ind/udmeldelse skal ske skriftligt til 
klubbens kasserer 

 

§ 4 

Gammel tekst 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november eller december 
måned. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være 
formanden i hænde senest 15. 

september. 

Ny tekst 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være 
formanden i hænde senest 14 

dage før generalforsamling. 

 

§6 

Gammel tekst 

Seniorklubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober 



Ny tekst 

Seniorklubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
Regnskabsåret 2023 går fra 1.11.2022 til 

31.12.2023. 

 

§8 

Gammel tekst 

Der spilles så vidt muligt i 3 eller 4 bolde, og der er mulighed for at spille 9 
eller 18 huller efter bestyrelsens 

nærmere anvisninger. 

Afsnittet fjernes 

 

 

 


