
  MOLLERUP SENIORKLUB 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 25.11. 2022 

 

Referat: 

Seniorklubben var vært med en kop kaffe, og generalforsamlingen startede kl. 14.30 

Ad 1: Formanden bød velkommen til de ca. 50 fremmødte. Niels Eilif Hansen blev valgt som dirigent, og 

han konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt. 

Ad 2: Valg af 2 stemmetællere blev udsat, til der evt. var behov for det. 

Ad 3: Bestyrelsens beretning. Formanden kommenterede beretningen, som i sin helhed var tilsendt 

medlemmerne forud. 

Der er afholdt 37 turneringer siden 1.10.21. 164 medlemmer af seniorklubben har spillet en eller flere 

gange i disse turneringer. 

Der er ligeledes afholdt 4 venskabsturneringer og en endagsudflugt til Hammel.  

Sven, Ole og Marit har desuden gennemført to forårsture til henholdsvis Mallorca og Fredericia. 

Vinterbane indføres fra den 2.11. med samme betingelser som sidste år. Den sidste ordinære turnering i 

2022 i seniorregi bliver den 6.12., hvor der efterfølgende er julefrokost. Herefter er der ”pause” til den 

7.3.23, men Knud Høgh vil så vidt muligt arrangere vintergolf for dem, der møder op med et scorekort kl. 

10 om tirsdagen. 

Afviklingen af vores turneringer kan forbedres på et par punkter: Følg tidsplanen på scorekortet, udfyld det 

korrekt og læsbart. 

Igen var der en opfordring til at melde til og fra rettidigt.  

Formanden udtrykte stor tak for samarbejdet til vores klappepræmie-sponsor, TandproTetikeren, caféen, 

sekretariatet, greenkeeperne, turneringslederne og bestyrelsen. 

Dog er vi ikke tilfredse med, at vi 4 gange i foråret og nu igen den 22.11. ikke kan være i vores klublokale til 

præmieoverrækkelse, socialt samvær og afslutning på dagen. 

Kommentarer til beretningen: 

Jens Helm-Petersen efterlyste bedre papir-/papkvalitet til scorekortene, da de nuværende scorekort ikke 

tåler ret mange dråber vand. Formanden vil bringe dette videre. 

Ole Carstensen opfordrede til at prøve elektronisk scorekort. Dette drøftes til turneringsledermødet den 

22.11.22. 

Ad 4: Årsregnskabet. Erik Bendixen kommenterede regnskabet, som ligeledes var tilsendt medlemmerne 

forud. Resultatet var et overskud på kr. 3.465,02. 

Indtægter i alt  kr. 11.001,02 

Udgifter i alt   kr. 7.536, 00 

Egenkapital, bankkonto  kr. 7.954,21 

 



Ad 5: Fastsættelse af turneringsfee: Uændret fee på kr. 20 blev vedtaget. 

Ad 6: Behandling af indkomne forslag. Anton Sønnichsens forslag om færre dobbeltstarter for at minimere 

ventetiden blev drøftet og vil blive behandlet på kommende turneringsledermøde den 22.11.22. Her vil 

Antons opfordring til at lave baglæns gunstart ved få deltagere ligeledes blive behandlet. 

Ad 7: Erik Bendixen blev genvalgt som formand. 

Ad 8: Lotte Madsen, Benny Jepsen og Leni Rützou Larsen blev genvalgt til bestyrelsen, og som nyt medlem 

af bestyrelsen valgtes Susanne Sejr Jørgensen. 

Ad 9: Som suppleanter til bestyrelsen blev Elsebeth Andersen valgt som 1. suppleant og Tove Schou som 2. 

suppleant. 

Ad 10: Revisor Henning Sunn Pedersen genvalgtes. 

Ad 11: Revisorsuppleant Henning S. Hansen genvalgtes. 

Ad 12: Eventuelt. 

”Årets spillere” blev:  På damesiden Aase Helm-Petersen og på herresiden Per-Ole Overgaard. Der var 

vingaver til de to dygtige spillere. Per-Ole får sin gave senere, da han ikke var til stede. 

Mette og Karsten Kraglund stopper som turneringsledere med dagens turnering, og de fik overrakt 

vingaver som tak for deres indsats. 

Knud Høgh og Svend-Erik Have stopper som turneringsledere efter deres sidste turnering den 22.11. Vi 

siger også tak for deres indsats, men venter med at overrække dem vingaver til turneringsledermødet den 

22.11. 

Winnie Bendixen orienterede om seniorernes julefrokost den 6.12. Yderligere info herom sendes på mail til 

medlemmerne. 

Til slut takkede formanden dirigenten og de fremmødte, og bestyrelsen takkede for genvalget.  

Generalforsamlingen afsluttedes kl. ca. 15.15 

Ref. Winnie Bendixen                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


