
Referat fra seniorklubbens generalforsamling 
 
Fredag den 13. januar 2023. 
Der var planlagt en runde golf inden GF. Ingen var ude at spille. 
42 medlemmer deltog i GF. 42 deltog i den efterfølgende spisning af gule ærter og grønlangkål. 
(1 medlem havde ikke stemmeret) 
 
Dagsorden 
 
1.Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Hans Rehhoff Thomsen. Han blev enstemmigt valgt og han konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dagsorden udsendt. 
 
Judith og Christian blev valgt til stemmetællere. 
 
2. Formandens beretning 

De første tre måneder af 2022 var banen vendt så der skulle spilles fra et midlertidigt teested til et flag på tee 53.Vi 
spillede uden scorekort og præmier og golfreglerne var også sat lidt på pause. 98 medlemmer var i de tre måneder 
ude og ”motionerer” vil jeg nærmest kalde det. 

Første april blev banen vendt tilbage til normalt spil og vi genoptog vores normale mandags og fredags spil. 

Vi fik i 2022 11 nye medlemmer og 11 forlod os i forhold til 2021. 

9 medlemmer har ikke afleveret scorekort og ikke spillet. 

Der blev i alt afleveret 1697 scorekort i 2022 en fremgang på 126 i forhold til 2021.De flittigste spillere var Sigurd 
med 55 scorekort, Jan 49, Edith & Henning 48 og Bent 44. 

Flest vinpræmier er vundet af Sigurd med 15 flasker, Henning 14, Erling Olsen 11, Arne 10, Hans R. & Kedde 9. 

Birdiepræmier: Her var der i alt 45 fordelt på 27 medlemmer. 

Udover de 9 medlemmer der slet ikke har spillet, er der 5 medlemmer der har spillet mellem 1 og 7 gange og 
hverken vundet, vin, bold eller klappepræmier. 

Årets aktiviteter: 

4. april havde vi forårskomsammen, 25 var ude at spille og 37 deltog i fællesspisning. 

2. maj venskabsmatch mod Sønderborg ude, her deltog kun 25 og vi tabte. 

16. maj venskabsmatch mod Aabenraa her deltog 36 fra hver klub, vi vandt. 

24. juni var vi på endagstur til Tønder golfklub hvor 19 deltog og vi sluttede dagen med smørrebrød fra Kvickly i 
Tønder. 

11. juli afholdt vi klubbens fødselsdagskomsammen 40 spillede og 43 deltog i fællesspisning. 

1. august var vi på endagstur til Sønderjyllands golfklub hvor 25 deltog med efterfølgende fællesspisning i 
restauranten. 

5. sept. spillede vi venskabsmatch mod Sønderborg her, de var 30 og vi var 33 og vi vandt stort. 

13. – 15. sept. gik årets sommertur til Filskov Kro og vi spillede i Skærbæk Mølle, Brande og Gyttegård hvor vi 
sluttede med fællesspisning inden turen gik hjemad, vi havde en god tur med godt vejr og ingen uheld. 



26. sept. bestyrelsens hævn her deltog kun 13, det var alt for få selv om vejret ikke var alt for godt, men sjovt var 
det. 

14. okt. efterårskomsammen 35 spillede og 45 deltog i fællesspisning. 

2. dec. julekomsammen 7 var ude at spille, 38 deltog i en ”synes jeg” vellykket og velsmagende menu som igen i år 
var tilberedt af et hold frivillige, det skal I have stor ros for. 

16. dec. årets sidste spilledag hvor Jens traditionen tro serverede glögg og æbleskiver, også stor tak til dig Jens. 

Det nye år 2023 

Vi er foreløbig inviteret til venskabsmatch i Aabenraa den 24. april. Og venskabsmatch med Sønderborg 1. maj hos 
dem og 4.sept. her hos. 

Turneringsplanen for 2023 kommer senere. 

Til slut vil jeg sige tak til jer der har gjort en indsats for klubben og tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2022, en 
særlig tak til dig Willi for de 13 år du har været med i bestyrelsen. 

Sønderborg 13. januar 2023 

 
3. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent 
 
Etly fremlagde regnskabet for 2022. Det viste et underskud på -6528,15 og en egenkapital på 19340,85. 
 
Regnskabet, der var udsendt til medlemmerne i forvejen, blev godkendt. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 250 kr. Det blev godkendt. 
 
Kommentarer: Bestyrelsen må godt bruge lidt på sig selv til møderne. 
Der bør være underskrift fra revisor på det udsendte regnskab. 
Underskud på rejsekontoen opstod, fordi vognmanden glemte moms i sit tilbud. 
 
4. Indkomne forslag 
 
Der var indkommet 3 forslag: 
 
Spil om vinteren starter kl. 10. Forslag fra Torben Klyhn. 
Forslaget forkastet ved håndsoprækning, men vi har allerede tilladelse til at starte kl. 10 i perioden 1. nov. Til 1. 
marts 
 
Andenpræmierne skal være noget andet end bolde. Forslag fra Jan Zangenberg. 
Forslaget forkastet ved håndsoprækning, men bestyrelsen skal tage det med i overvejelserne, når lageret af bolde er 
brugt. 
 
Ændring af vedtægt §5. Forslag fra 4 af bestyrelsen. 1 var imod.  
 
Etly argumenterede imod forslaget, hun mente, det var ærgerligt at bruge penge til en fuldmagt mere. 
Henning påpegede det vigtige i, at der i tilfælde af sygdom m.m. skulle være adgang til vores bankkonto. 
Flere af forsamlingen påpegede det samme. 
Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning. Den viste at der ikke var stemmer nok til direkte vedtagelse. 37 for og 4 
imod. 
Forslaget blev henvist til en ekstraordinær GF. 
 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 
På valg er Henning Lousen og Willi Winckelmann. 



Henning modtog genvalg. 
Willi ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Oskar Lund. Oskar Lund blev valgt. 
 
6. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år 
 
Christian Hansen blev valgt til 1. suppleant og Heinz Møller blev valgt til 2. suppleant. 
 
7. Valg af revisor for 1 år 
 
Jens Chr. Sørensen blev valgt. 
 
8. Valg af revisorsuppleant 
 
Frank Olsen blev valgt. 
 
9. Eventuelt 
 
Etly Ringgaard meddelte, at hun trækker sig fra bestyrelsen 
 
 
Hans Rehhoff Thomsen takkede for god ro og orden og afsluttede GF. 
 
Guderup den 18. Januar 2023 
 
Willi Winckelmann                                                                               Hans Rehhoff Thomsen          
Referent                                                                                                          Dirigent 


