
Referat Generalforsamling Senior Section 20. januar 2016: 

Formanden byder velkommen. 

Foreslår Finn Bundgaard som dirigent og han vælges uden modkandidater. 

Formandens beretning: 

Sæsonen 2015 blev en god og lang sæson, startede allerede 5. januar, hvor vi spillede 9 huller på 
vores faste ugedag mandag. 18 hullers spil startede vi først den 13. april. 

Vi havde sidste match den 21. december, så vi haft en lang og dejlig sæson med rigtig godt vejr de 
fleste dage. Vi nåede at spille 39 9-hullers matcher og på 18 huller blev det til 25. Hertil kom 
venskabsmatcher. I OOM turneringen var det Karl Skovsbøl, som blev mester i 18 huller og Asger 
Sørensen der blev mester for 9 huller. Årets hulspil blev vundet af Frans Borgsmith. 

Der er allerede truffet aftale med venskabsklubberne om spilledatoer i 2016. Alt foregår på 
udebane og tidspunkterne vil i god tid fremgå af golfbox. 

Der har i 2015 været 78 medlemmer, en fremgang på 1. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde, tak til de medlemmer der har hjulpet i året løb, når der 
har været brug for yderligere hjælp. Tak til Finn Bundgaard for bl.a. afvikling af 
hulspilsturneringen. (Beretningen godkendt) 

Regnskab: 

Vibeke fremlagde det af revisor underskrevne regnskab, der viste en solid økonomisk udvikling i 
sectionen. (Godkendt uden problemer) 

Ingen indkomne forslag. 

Valg til bestyrelse, suppleant, revisor og suppleant var lutter genvalg. 

Under eventuelt var forskellige emner oppe at vende.   

En præcisering i vedtægterne om hvem der kan være medlem. Forhåbentlig har vi snart en ny 
forpagter i restauranten. Drøftelse af muligheder for mad i forbindelse med vore spilledage. 
Spilletidspunkter var til debat. 

Finn Bundgaard orienterede kort om nye golfregler, som hver enkelt bør sætte sig ind i.  

Den nye manager Holger Westman præsenterede sig selv og var åben for spørgsmål. 

Alt sluttede i god ro og orden. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Bent som formand, Vibeke som kasserer og Eva 
som sekretær. (Uændret)  

Referent Kjeld Wolff Madsen 


