
    Seniorklubben i Greve Golfklub. 

 

Generalforsamling mandag den 6. marts 2017 kl. 13.00 i klubhuset. 

 

Formanden Frede Kruse-Christiansen (FK-C) bød velkommen til de 56 fremmødte Seniorer, der i år havde 

tilmeldt sig til et par stykker smørrebrød samt en øl eller vand som noget nyt til Generalforsamlingen.  

FK-C startede med at oplyse at Stig Person (SP) på Greve Golfklubs Generalforsamling den 1. marts 2017 

var blevet udnævnt til Æresmedlem af Greve Golfklub, SP fik stor applaus fra de fremmødte. 

FK-C udnævnte Jørgen Gotfredsen (JG) til referent.  

 

1. Valg af dirigent. Torben Lindholm (TL) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev 

TL valgt. TL takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen 

indsigelser, så TL fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden. Men inden ordet blev givet til FK-C blev der 

valgt 2 stemmeoptæller til brug ved et evt. valg. 

2. Bestyrelsens beretning. Formanden takkede for ordet. Beretningen var tidligere udsendt, så der var ikke 

stemning for, den blev læst op, da den er på 12 sider. Der har i 2016 været nogle udmeldelser af forskellige 

grunde, men de er hurtigt blevet erstattet af nye medlemmer, så medlemstallet ved årsskiftet var 109. Så vi 

ligger meget stabilt. Til Seniorklubbens mange arrangementer i årets løb har der været rigtig stor opbakning, 

til glæde for de frivillige arrangører og bestyrelsen. Stor tak for det. Aktiviteterne i 2017 vil derfor blive 

skåret over samme læst. Et af de primære mål i Seniorklubben er det sociale aspekt, som fylder meget blandt 

medlemmerne, hvilket giver sig udslag i den store mødeaktivitet på klubdagene og til de øvrige 

arrangementer. Igen i år vil der være seancer for skolebørn i skoleferien, så der søges efter frivillig hjælp til 

at styre børnene. Links ugen i juli er den åbne Seniorturnering flyttet til torsdag den 20. mandag, den 17 vil 

vi prøve at lave en alternativ klubdag. 

TL spurgte om der var bemærkninger til formandens beretning. Det var der ikke, så beretningen er godkendt. 

3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. TL gav ordet til Lars Hartig (LH). LH der 

er valgt som kasserer, har i 2016 taget en lærling til hjælp – nemlig næstformanden SP, som har lavet 

regnskabet for 2016. SP fik derefter ordet og gennemgik det fremsendte regnskab på lærredet. TL spurgte om 

der var bemærkninger til regnskabet? Villy Olesen og Erik Rømer havde spørgsmål til revisorens 

bemærkninger. Hvordan det skulle forstås, når revisoren skriver – uden væsentlige fejl og mangler. Hertil 

svarede SP at det er normal praksis. 

TL spurgte om der var nogen der stemte mod regnskabet? Det var der ikke, så regnskabet er vedtaget. 

4. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægtens § 4 og §6 stk.7.   

§ 4 ændres til: Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent på Generalforsamlingen. 

Kontingentet indbetales på klubbens konto inden 1. april                                                                                   

§ 6 stk.7 ændres til: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent – jfr. § 4. 

TL spurgte om der var nogen der stemte imod. Det var der ikke så begge ændringer vedtaget.            

Herudover var der ikke fremkommet andre forslag til behandling på Generalforsamlingen. 



Under punkt 4 gennemgik SP budgettet for 2017 og FK-C kom med en udmelding om forhøjelse af 

kontingentet iht budgettet. Tages op under punkt 7. 

5. Valg af bestyrelse – jfr. §2. Bestyrelsen stillede alle op til genvalg. TL spurgte om der var andre 

kandidater? Det var ikke tilfældet, så bestyrelsen blev genvalgt som følger: 

Formand Frede Kruse-Christiansen, næstformand Lars Hartig, kasserer Stig Person og sekretær Jørgen 

Gotfredsen 

6. Valg af revisor – jfr. §3. Poul Erik Rasmussen (PER) var villig til genvalg. TL spurgte om der var andre 

kandidater? Det var ikke tilfældet, så PER blev genvalgt. 

7. Fastlæggelse af kontingent – jfr. §4. Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet til kr. 350,- jfr. 

det gennemgåede budget. TL spurgte om der var andre forslag? Der var et enkelt medlem der mente, det 

skulle forhøjes til kr. 400,-. FK-C mente ikke det var nødvendigt med så kraftig en stigning, hvorpå 

medlemmet trak sit forslag tilbage. TL spurgte om der var stemmer imod forhøjelsen til kr. 350,- Det var der 

ikke, så forhøjelsen vedtaget enstemmigt. 

8. Eventuelt. SP meddelte, at der af hensyn til budgettet fremover blev udleveret præmier af bestyrelsen til 

arrangørende af de forskellige turneringer og events. Sponsorpræmier herudover var selvfølgelig velkomne 

til alle arrangementer. Jeppe Dohn efterlyste frivillige til at skaffe sponsorer til Links ugen. Sven Hansen 

efterlyste frivillige som faddere til begynderne. Faddermøde den 23. marts 2017 i klubhuset. TL takkede 

bestyrelsen for arbejdet i 2016 og for deres nærvær på klubdagene. 

Herefter takkede TL for god ro og orden og gav ordet til FK-C for en afsluttende bemærkning. 

FK-C takkede TL for et godt ledet møde og en tak til de fremmødte. Det er bemærkelsesværdigt, der var 56 

fremmødt af medlemsantal på 109, når der til hovedklubbens Generalforsamling var fremmødt 58 af et 

medlemstal over 1.000.  

Med et tak for i dag og kom godt hjem sluttede FK-C mødet. 

 

 

Frede Kruse-Christiansen                                         Torben Lindholm                                                                                      

Formand                                                                    Dirigent     

         


