
Senior Sections Generalforsamling 

Mandag d. 19.10.2020  

Generalforsamlingen indledtes med formandens velkomst og præsentation af den siddende 

bestyrelse, hvorefter vi gik over til følgende dagsorden. 

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Kjeld Egebo. 

Kjeld Egebo takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

ifølge vedtægterne. Samtidig kunne han oplyse at der var fremmødt 87 stemmeberettigede 

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

Punkt 2: Formandens beretning. 

Lis Sørensen aflagde beretningen som blev godkendt uden kommentarer. 

Hele beretningen kan læses her på hjemmesiden. 

Punkt 3: Regnskabet for 2020. 

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

blev gennemgået af Kirsten Thornild. 

Regnskabet blev godkendt uden kommetarer. 

Punkt 4: Indkomne skriftlige forslag: 
Der var ingen forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen havde fremlagt et forslag som fremgår 

af dagsordenen, med ændring af spilledag. Kirsten Thornild begrundede bestyrelsens forslag. 

Dette forslag skabte lidt debat i forsamlingen både for og imod, så dirigenten satte forslaget til 

afstemning. 

Dette forslag blev forkastet af generalforsamlingen, så Senior Section fortsætter i 2021 med fast 

spilledag om mandagen. 

Der blev desuden stillet forslag fra Otto Dahl om evnt. starte senere på dagen, men da forslaget 

ikke var sendt skriftligt inden tidsfristen for forslag kunne dette ikke komme til afstemning, men 

dirigenten lod generalforsamlingen komme med en tilkendegivelse for eller imod, så den nye 

bestyrelse evnt. kunne arbejde videre med dette, der var dog klart flertal for at fortsætte med 

de nuværende tidspunkter. 

Punkt 5: Valg til bestyrelsen. 
På valg er: 

Lis Sørensen (modtager ikke genvalg) 

Lis Christiansen (modtager ikke genvalg) 

Kirsten Thornild (modtager genvalg) 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kjeld Egebo og Arne Jensen. 

Generalforsamlingen stillede ikke andre forslag, så genvalg til Kirsten Thornild og nyvalg til   

Kjeld Egebo og Arne Jensen. 



Punkt 6: Valg af suppleant. 

På valg er: 

Arne Jensen (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslår valg af Lene Tornøe Poulsen. 

Generalforsamlingen stillede ikke andre forslag, så Lene Tornøe Poulsen blev valgt. 

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 for 2021. 

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer. 

Punkt 9: Eventuelt. 
Tommy Berg Keldsen takkede bestyrelsen for deres indsats og arbejde for at alle i Senior Section 

kan have et godt og socialt samvær i vores golfklub. 

Niels Ølholm takkede Lis Sørensen for hendes store indsats og entusiasme som formand for 

Senior Section og Kirsten Thornild overrakte hende en velfortjent afskedsgave. 

Lis Sørensen takkede derefter Lis Christiansen for hendes store indsats og arbejde i mange år 

som bestyrelsesmedlem i Senior Section, også hun fik af Kirsten Thornild overrakt en velfortjent 

afskedsgave. Lis Christiansen takkede for gaven og gav en stor tak til alle medlemmerne og 

bestyrelseskollegerne for opbakningen i alle årene. 

 

Efterfølgende afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for en god debat, og god ro 

og orden. 

 

 

19.10.2020 

Niels Ølholm 


