REFERAT FRA STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR FORENINGEN
”MOLLERUP SENIORKLUB ”

tirsdag den 11. december 2007 kl. 13.30
Tilstede var 52 seniorspillere fra Mollerup Golf Club.
Niels Eilif Hansen bød velkommen til den stiftende generalforsamling og oplyste, at næsten 100
seniorspillere har deltaget i matcher, arrangeret af Seniorklubben siden begyndelsen af september 2007,
og at ca. 575 af Mollerup Golf Clubs medlemmer opfylder kriterierne for at være med i Seniorklubben.
Den udsendte dagsorden blev tilføjet to punkter, og den stiftende generalforsamling blev herefter
gennemført med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Baggrund og motivation for foreningsdannelse
4. Vedtægter
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Fastsættelse af matchfee for 2008
10. Eventuelt
Pkt. 1. Jørgen Møller Jensen blev valgt til dirigent.
Pkt. 2. Kaj Sørensen og Erik Balle Rasmussen blev valgt til stemmetællere.
Pkt. 3. Niels Eilif Hansen redegjorde for baggrund og motivation for omdannelse af den hidtidige
Seniorklubben til en egentlig forening i foreningen Mollerup Golf Club. Det er golfklubbens bestyrelse,
der har ønsket, at klubberne i klubberne, dvs. Tirsdagsdamerne, Torsdagsherrerne og Seniorklubben får
et mere formelt grundlag med vedtægter og en bestyrelse, der er ansvarlige for den enkelte klubs
aktiviteter. Uden et sådant formelt grundlag er det golfklubbens bestyrelse, der vil blive gjort ansvarlige
i en situation, hvor der måtte indtræffe ansvarspådragende hændelser. Niels Eilif Hansen anbefalede, at
man fulgte bestyrelsens henstilling og stiftede Seniorklubben som en egentlig forening.
Ingen ønskede ordet, og dirigenten konkluderede, at der var tilslutning til at stifte en forening.
Pkt. 4. Dirigenten gennemgik forslag til vedtægter paragraf for paragraf, og enkelte tilføjelser og
ændringer blev besluttet. I §1 ændres klubbens navn til ”Mollerup Seniorklub”. I §4 tilføjes: ”Matcher i
Seniorklubbens regi organiseres almindeligvis i samarbejde med en af bestyrelsen udpeget
matchledergruppe”. I §5 tilføjes et nyt punkt for dagsorden for den ordinære generalforsamling: ”Valg
af revisorsuppleant”. Endvidere tilføjes i 1. tekstafsnit: ”Indkomne forslag skal offentliggøres senest en
uge før generalforsamlingens afholdelse.” I 2. tekstafsnit tilføjes: ”og hvis muligt via Golfbox’
meddelelsessystem”. I 4. tekstafsnit ændres de fire første ord til ”På forlangende af mindst 5

medlemmer”. 6. tekstafsnit ændres, således at ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme
måde som ordinære generalforsamlinger. I §6 tilføjes.” Formanden tegner foreningen over for Mollerup
Golf Clubs bestyrelse, venskabsklubber og sponsorer samt øvrige eksterne og interne relationer.” I §7
ændres 3. linie til: ”Formand og kasserer gives fuldmagt ….”
Med disse ændringer og tilføjelser blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.
Pkt. 5. Niels Eilif Hansen blev uden modkandidat valgt til formand.
Pkt. 6. John Hartwig, Jørgen Møller Jensen, Birgit Thomsen og Erik Bendixen blev valgt til
bestyrelsen.
Pkt. 7. Børge Wiid og Erik Balle Rasmussen blev valgt til suppleanter.
Pkt. 8. Henning Sunn Pedersen blev valgt til revisor og Frank L. Christensen til revisorsuppleant.
Pkt. 9. Matchfee for 2008 blev fastsat til kr. 15.00
Pkt. 10. Ingen bemærkninger under dette punkt ”Eventuelt”.
Niels Eilif Hansen takkede dirigenten for en god afvikling af den stiftende generalforsamling og
udtrykte håbet om, at aktiviteterne i Seniorklubben måtte blive videreført på samme gode måde som
hidtil. Forsamlingen sluttede generalforsamlingen med at udbringe et længe leve for den nye forening.
Generalforsamlingen hævet kl. 14.20
Risskov, den 12. december 2007

Dirigent: ___________________________
Jørgen Møller Jensen

Referent: ___________________________
Niels Eilif Hansen

