
Senior Sections Generalforsamling 

Mandag d. 18.10.2021  

Generalforsamlingen hvor der deltog 79 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 med applaus uden kommentarer. 

Hele beretningen kan læses på hjemmesiden. 

Punkt 3: Regnskabet for 2021. 

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

blev gennemgået af Kirsten Thornild. 

Lis Christiansen kommenterede udgiften til præmier der var noget højere end det foregående år. 

Jens Uth kunne besvare spørgsmålet med at pris og kvalitet på vin var øget, samt at der pt er et 

større lager af vin end der var ved afslutningen i 2020. 

Regnskabet blev derefter godkendt af Generalforsamlingen. 

Punkt 4: Indkomne skriftlige forslag: 

Der var ingen forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen havde fremlagt et forslag som fremgår 

af bilag til dagsordenen, med ændring af spilledag.  

Kurt Gade kommenterede forslaget med at mange havde andre gøremål i ugens løb så han 

mente det var en dårlig ide. 

Erik Mortensen kunne ikke forstå at Bestyrelsen lagde forslaget frem igen, da samme forslag 

blev forkastet i 2020. 

Kjeld Egebo kunne derefter oplyse at grunden til det blev lagt frem igen her i 2021 var med 

andre forudsætninger end 2020, da tilmeldingen til vores spilledage nu foregår i GolfBox og det 

vil jo derfor give medlemmerne en fordel med kortere tilmeldingsfrist. 

Derefter satte Dirigenten forslaget til afstemning og resultatet blev 27 stemmer for og 33 

stemmer imod, så forslaget blev dermed forkastet af Generalforsamlingen.  

Punkt 5: Valg til bestyrelsen. 

På valg er: 

Jens Uth (modtager genvalg) 

Niels Ølholm  (modtager genvalg) 

Begge blev genvalgt med applaus. 

 



Punkt 6: Valg af suppleant. 

Der skulle vælges en ny suppleant da Lene Tornøe Poulsen er indtrådt i Bestyrelsen efter Arne 

Jensen der afgik ved døden i Maj 2021. 

Bestyrelsen foreslår valg af Lars Rossen. 

Generalforsamlingen stillede ikke andre forslag, så Lars Rossen blev valgt 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 for 2022. 

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer. 

Punkt 9: Eventuelt. 
Marchen Risør ville gerne om Bestyrelsen kunne overveje andre spilleformer end Stableford på 

vores spilledage. 

Kjeld Egebo sendte en føler ud ang. vores hulspils turnering og venskabs turneringer om 

medlemmernes interesse for disse da tilslutningen i 2021 ikke var særlig høj, kun 5 havde meldt 

sig til hulspil og kun ca. 30 deltagere i hver venskabsturnering. 

Medlemmerne syntes det skulle fortsætte, så Bestyrelsen prøver igen i 2022 at planlægge disse. 

 

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

og orden.  

 

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

samt takkede for sæsonen 2021 og ønskede alle velkommen til en ny sæson i 2022. 

 

 

18.10.2021 

Niels Ølholm 


