
Senior Sections Generalforsamling 

Mandag d. 24.10.2022  

 

Generalforsamlingen hvor der deltog 82 medlemmer af Senior Section indledtes med 

formandens velkomst, hvorefter vi gik over til følgende dagsorden. 

 

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Niels Svenningsen. 
Niels takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge 

vedtægterne. Herefter gik han til punkt 2 på dagsordenen som var formandens beretning. 

 

Punkt 2: Formandens beretning. 
Kjeld Egebo aflagde formandens beretning som blev godkendt efter få og positive kommentarer 

ang. alternative spille former i sæsonen, og kommentarer til spørgsmålet ang. medlemslister.   

Hele beretningen kan læses på hjemmesiden. 

 

Punkt 3: Regnskabet for 2022. 

Det godkendte regnskab fra revisor Niels Svenningsen blev delt ud på tryk til de fremmødte, og 

blev gennemgået af Kirsten Thornild. 

Regnskabet blev derefter godkendt af Generalforsamlingen. 

 

Punkt 4: Indkomne skriftlige forslag: 

Der var indkommet et forslag fra Erik Mortensen ang. præmiefordeling og forslag om fast tee 

sted for A række spillere 55 for herrer og 46 for damer. 

Bestyrelsen havde fremlagt et alternativ forslag om ændring på forsøgsbasis præmieopdeling i 3 

rækker. 

Erik Mortensen fremlagde sin begrundelse for forslaget, hvorefter det blev kommenteret af få 

medlemmer og bestyrelsen.  

Derefter satte dirigenten forslaget til afstemning, og generalforsamlingen forkastede forslaget. 

Kjeld Egebo orienterede om bestyrelsens forslag, hvorefter dirigenten satte dette forslag til 

afstemning, generalforsamlingen godkendte forslaget. 

  

                               

 



 

Punkt 5: Valg til bestyrelsen. 
På valg er: 

Kjeld Egebo (modtager genvalg) 

Kirsten Thornild (modtager ikke genvalg) 

Lene Thornøe Poulsen (modtager genvalg) 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Mogens Olsen som erstatning for Kirsten Thornild samt genvalg af 

Kjeld Egebo og Lene Thornøe Poulsen 

Alle valg blev godkendt med applaus.  

 

Punkt 6: Valg af suppleant. 

På valg er: 

Lars Rossen (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kirsten Thornild. 

Valget blev godkendt med applaus. 

 

Punkt 7: Valg af revisor. 

På valg er: 

Niels Svenningsen (modtager genvalg) 

Generalforsamlingen stillede ikke andre forslag, så Niels Svenningsen er genvalgt. 

 

Punkt 8: Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 250 for 2023, dog med en tilføjelse på halv 

kontingent kr. 125 ved indmeldelse efter 1.8.  

Bestyrelsen er fritaget for kontingent. 

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer. 

 

Punkt 9: Eventuelt. 

Marchen Risør spørger hvorfor vi ikke bruger nærmest flag og længste drive ved 

venskabsturneringerne. 

Kirsten Thornild kunne oplyse der var nærmest flag og nærmest stregen i stedet for længste 

drive ved turneringen mod Jelling. 

 

Niels Ølholm orienterede om et tilbud fra Lars Vegas ang. vintergolf turnering. 

Det var der ikke stemning for blandt medlemmerne, men Kurt Gade spurgte om det evnt. kunne 

laves i VGC`s track man rum. 

 



Niels Ølholm orienterede om vores hyggelige forårsture og efterlyste nogen blandt 

medlemmerne der ville bruge vinteren på at overveje at stå for disse fremover, da turen til 

Marts 2023 er den sidste som Aase Fink og Niels Ølholm selv arrangerer. 

 

 

Efterfølgende afsluttede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til Kjeld Egebo for en 

afsluttende bemærkning. 

 

Kjeld Egebo takkede Niels Svenningsen for hvervet som dirigent, og Lars Rossen for samarbejdet 

med Bestyrelsen i 2022, samt Erik Brok som er senior sections repræsentant i Baneudvalget.  

Derefter bad Kjeld Egebo forsamlingen rejse sig og udbringe et Hurra for VGC og Senior Section, 

samt takkede for sæsonen 2022 og ønskede alle velkommen til en ny sæson i 2023. 

 

 

25.10.2022 

Niels Ølholm 


