
                
Generalforsamling i M/K seniorklubben under Ribe Golfklub 
 
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling med efterfølgende julefrokost. 
 
Dato:  Torsdag, den 3. december 2020. 
Tidspunkt:  Kl. 12.30 
Sted:  Sdr. Hygum Forsamlingshus, Ribevej 51, 6630 Rødding 
 

                         5.november 2020 

 Dagsorden  Motivering / referat 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 
 

Forslag: Simon Jermiin. Valgt. 
Referenter: Svend Erik Jensen og Anna Pedersen. 
Stemmetællere: Knud Abel og Finn Aagaard Larsen 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning. 
Bilag 1. 
 

Skriftlig beretning findes på MK Seniorklubbens 
hjemmeside. 
AP bød velkommen og oplyste at 49 MK seniorer 
deltog i generalforsamlingen. Desuden suppleredes 
den skriftlige beretning med punkterne: 

 Inddeling i handicaprækker. Golfbox inddeler 
i 3 lige store rækker.  Tilslutning hertil. 

 Afvikling af turneringerne med bl.a. starttids-
punkt, flow, problemer, gode råd.  
MK bestyrelsen blev opfordret til at forhand-
le starttidspunktet til kl. 9.00. Der var dog 
flere tilkendegivelser på, at 8.30 var godt om 
sommeren. 

 Opsætning af hold på golfbox.  
Der var tilfredshed med tilmelding og op-
sætning på golfbox. Det er også ok, at der 
går hold af samme køn, hvis der er overtal af 
en gruppe ved tilmeldingerne.  
Det er nu muligt selv at framelde på golfbox 
indenfor tidsbestillingen. 
Der var stor ros fra Kontoret til alle og Tor-
ben for at sætte turneringen op, så vi hur-
tigst muligt er væk fra 1.tee. Eks. D.d. 72 
spillere på banen der efter 2 timers spil tur-
ner sidste hold ved hul 1. 

 Turneringsplan. Pga. af forsamlingsloftet er 
der i eftersommeren planlagt 3 arrangemen-
ter med 14 dages interval.  
Der var tilslutning til alle 3 arrangementer. 

 Kaffemaskine. MK Seniorklubben har bevilget 
3000 kr. til ny kaffemaskine. Det kan overve-



jes om vi fremover selv medbringer kaffe el-
ler trækker i automaten og sparer tilskuddet. 
Der var tilslutning til at vi en forsøgsperiode 
indtil næste generalforsamling sender et 
kaffehold ud, som så har mulighed for at 
brygge kaffen. Der vil fortsat være småkager 
til kaffen. 

Beretningerne blev taget til efterretning. 
 

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab. 
Bilag 2. 
 

Regnskabet findes på MK Seniorklubbens hjemme-
side. 
Evald Witt gennemgik regnskabet. Godkendtes. 
 

Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingent 
og handicap for det kom-
mende år. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. 
pr. medlem. Godkendt. 
Bestyrelsen foreslår uændrede handicap ved ind-
meldelse. (38 – 41). Godkendt. 
 

Pkt. 5. Indkomne forslag fra besty-
relse og medlemmer. 
 

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være besty-
relsen i hænde senest den 19 november 2020.  

1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i § 3, 
7 og 10. Forslaget ligger på MK Seniorklub-
bens hjemmeside. 
Anna Pedersen fremlagde begrundelse for 
ændringerne. Godkendtes. 

2. Bestyrelsen foreslår, at matchfee lægges på 
kontingentet. Forslaget ligger på MK Senior-
klubbens hjemmeside. 
Anna Pedersen begrundede forslaget. God-
kendtes. 

 

Pkt. 6. Valg til bestyrelse. På valg er: 
Svend Erik Jensen, genvagt. 
Tove Korsholm, genvalgt. 
Anna Pedersen, genvalgt. 
 

Pkt. 7. Valg af intern revisor. 
 

Jørgen Østergaard er på valg. Genvalgt. 

Pkt.8.  Eventuelt. 
 

 Spørgsmål: Vil MK Seniorklubben sætte en 
max antal over medlemmer. 

Svaret hertil var, at alene handicapkravet kan sætte 
antallet på medlemmer. Så ønskes det, må handi-
capkravet sænkes. 

 Der blev spurgt ind til, om MK Seniorklubben 
vil opsige medlemskabet for medlemmer der 



ikke længere opfylder handicapkravet som 
følge af den nye beregning. 

Svaret var nej, hvis handicapkravet opfyldes ved 
indmeldelse er medlemmet velkommen så længe 
det ønskes. 

 Anna Pedersen orienterede om, at fra tors-
dag den 1.juli vil der være briefing kl. 8.15, 
spil, efterfølgende kaffe til medbragt mad 
og præmieuddeling. 

 Den reviderede turneringsplan træder i kraft 
1.7.21 

Torben F. Christensen blev takket for arbejdet med 
opsætning af turneringen og indtastning af resulta-
terne. Desuden takkedes dirigenten for at lede os 
godt gennem generalforsamlingen. 
Der var fra medlemmerne stor ros til bestyrelsen for 
godt arbejde med bl.a. orientering via Nyhedsbreve. 
  

 
Den 25. juni 2021. 
Referenter Svend Erik Jensen og Anna Pedersen. 
Dirigent: Simon Jermiin. 


