
 

Referat af Seniorklubbens generalforsamling 26. 05. 2021 

  

Til stede var 28 medlemmer.  

 

Formanden, Bent Hansen, (BH) bød velkommen til Seniorklubbens 18. 

ordinære generalforsamling og nævnte, at det på grund af de mange Covid-19-

restriktioner desværre havde været nødvendigt at udskyde generalforsamlingen 

med næsten 3 måneder og dermed fravige vedtægterne, som foreskriver, at den 

ordinære generalforsamling hvert år skal afholdes inden udgangen af marts 

måned.  

 

BH lagde ikke skjul på, at bestyrelsen havde håbet på et lidt større fremmøde, 

end tilfældet var, både til selve generalforsamlingen, og til den efterfølgende 

middag i caféen, som på grund af corona-situationen har haft en meget 

vanskelig opstart på den nye sæson. 

 

Generalforsamlingen blev herefter afviklet efter følgende dagsorden: 

 

1.Valg af dirigent 

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Og her foreslog bestyrelsen, 

at man vælger Torben Nyegaard Olesen. Da der ikke var andre forslag, blev 

Torben Nyegaard Olesen valgt til at lede generalforsamlingen. 

  

Dirigenten konstaterede, at det, som formanden allerede havde været inde på, 

havde været nødvendigt at udskyde generalforsamlingen, og at det som sådan 

var en fravigelse af vedtægterne, som foreskriver, at den ordinære 

generalforsamling hvert år skal afholdes inden udgangen af marts måned. Da 

medlemmerne rettidigt var varslet om udskydelsen, anså han under 

omstændighederne generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig. 

 

Da der ikke var indvendinger herimod, gav dirigenten herefter ordet til BH for 

aflæggelse af beretning. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

Jeg skal, som der er tradition for i Seniorklubben, indledningsvis knytte nogle 

kommentarer til sæsonen 2020, inden jeg kigger frem mod den sæson, som vi 

allerede har taget hul på. 

 

Ved sæsonafslutningen i oktober sidste år - altså for mere end et halvt år siden 

- gav jeg i et indlæg i ”Nyt fra Seniorklubben” udtryk for, at corona-pandemien 

en stor del af sæsonen havde sat et tydeligt præg på golfsporten, som medførte, 

at banen i Ree Golfklub og i mange andre golfklubber måtte lukkes i 

begyndelsen af sæsonen, mens en række forbud, påbud og anbefalinger senere 



 

på sæsonen gjorde det nødvendigt at tilrettelægge de fleste af matcherne og det 

efterfølgende samvær under hensyn til de mange restriktioner.  

 

Ærgerligt, men desværre nødvendigt - og så slap vi endda billigt, sammenlignet 

med store dele af det samfundet som helhed måtte gennemleve i 2020 og den 

dag i dag – om end i aftagende grad - fortsat ”bokser med”.  

 

Selv om det således nu ser lysere ud, måtte vi dog også i år åbne sæsonen med 

visse restriktioner - heldigvis ikke helt så skrappe som sidste år. 

 

På sidste års generalforsamling var det aktuelle medlemsantal 114. Jeg gav i 

den forbindelse udtryk for, at vi meget gerne skulle tilbage til niveauet 125, 

som vi har ligget stabilt på i en længere årrække. Og det lykkedes trods de 

mange corona-restriktioner, idet vi glædeligvis fik en så stor nettotilgang, at vi 

i løbet af sæsonen endnu en gang rundede 125 medlemmer.  

 

Aktuelt er vi nede på 119 efter, at vi her i årets første måneder har haft en 

mindre nettoafgang af medlemmer. Jeg håber dog, at vi endnu engang kan 

tiltrække så mange nye medlemmer, at vi atter kommer op på 125, selv om 125 

naturligvis ikke er et ”helligt” tal. Men et kontingent på 300 kr. fra 125 

medlemmer giver nu alligevel så meget plads i økonomien, at vi uden en 

kontingentforhøjelse kan drive klubben videre inden for de rammer, som har 

været gældende i mange år.  

 

Jeg skal derfor i den forbindelse opfordre alle medlemmer, bl.a. de 

medlemmer, der er involveret i arbejdet i Klub 37, om at overveje, om der kan 

skrues lidt op for markedsføringen af Seniorklubben. Og kan vi fra bestyrelsens 

side på nogen måde medvirke i den forbindelse, er vi naturligvis meget 

lydhøre. Vi står i hvert fald klar til at byde alle velkommen i vores klub.   

 

Det er bestyrelsens indtryk, at beslutningen for 2 år siden om at spille tællende 

turneringer, hver gang det er muligt, er blevet godt modtaget og fungerer fint i 

det daglige. Det er også vores indtryk, at det for mange har medført et mere 

retvisende handicap. 

 

Vi har kunnet konstatere, at det nuværende antal buggier og scootere har passet 

fint til den øgede efterspørgsel, begrundet i bl.a. den stigende alder hos 

medlemmerne. Vi har noteret os, at flere medlemmer på det seneste har 

anskaffet egen buggy, hvilket betyder, at der næppe i nær fremtid bliver behov 

for at bede golfklubben øge antallet af motoriserede køretøjer. Men vi følger 

naturligvis løbende op på denne problemstilling.   

 



 

Også ordningen med udlevering af nøgler hver mandag morgen har kørt fint i 

hele sæsonen, idet sekretariatet beredvilligt har sørget for, at der har været en 

medarbejder, som har kunnet udlevere nøglerne i god tid, før vi skulle slå ud. 

Vi har, som I allerede har kunnet konstatere, aftalt med sekretariatet, at denne 

ordning videreføres i indeværende sæson. Tak for det.  

 

Vejret var i størsteparten af sæsonen typisk dansk sommervejr, dvs. vi 

oplevede ”lidt af hvert”.  

 

I sæsonens løb spilledes i alt 29 matcher (heri medregnet vores forårs- og 

sensommertur. Det samlede deltagerantal var 1308 svarende til 45 i gennemsnit 

mod 46 året før. Ganske flot coronaen taget i betragtning. 

 

Vi indledte for 4 år siden et samarbejde med Asserbo Seniorklub. Den årlige 

match skulle i 2020 afvikles på vores bane, og vi havde i fællesskab med deres 

formand planlagt matchen til den 13. juli. Ca. 14 dage før matchen blev jeg 

imidlertid kontaktet af Asserbo´s formand, som brødebetynget meddelte, at de 

ikke kunne stille hold, idet kun beskedne 11 medlemmer havde tilmeldt sig 

matchen. 

 

Han kunne ikke give nogen entydig forklaring på den svigtende interesse, men 

nævnte, at én forklaring kunne være, at medlemmerne af Asserbo Golfklub kan 

spille gratis på banerne i den såkaldte ”Kongeklub”, der ud over Asserbo 

omfatter Gilleleje, Hornbæk og Fredensborg, og at de af den grund måske ikke 

havde ”lyst til” at betale for at spille i Ree. Årsagen kunne dog også være en 

anden. Han lovede at forsøge at finde ud af årsagen til den manglende interesse 

og orientere mig om, hvorvidt han på den baggrund vurderede, at der var basis 

for, at vi kunne fortsætte samarbejdet. Jeg har desværre ikke hørt noget fra 

ham, hvorfor vi i bestyrelsen har taget det som udtryk for, at samarbejdet efter 

kun 3 matcher - to i Asserbo og en i Ree - desværre må betragtes som ophørt. 

 

Jeg nævnte på sidste års generalforsamling, at vi endnu en gang havde bedt 

Baneudvalget overveje muligheden for at flytte tee 51 tilbage til tee 56 på hul 2 

og tee 51 frem til tee 47 på hul 4. Ønsket var at få genskabt den placering, som 

vi havde for nogle år siden, idet det navnlig på hul 4 er vanskeligt for ikke 

langt slående herrer at opnå point. Baneudvalget meldte tilbage, at man ikke 

fandt det hensigtsmæssigt at imødekomme vores ønske. Så det må vi så leve 

med. 

 

Der blev i årets løb i alt uddelt 332 præmier, lidt færre end året før, hvor vi dog 

også spillede 3 matcher flere end i 2020. Den gennemsnitlige udgift pr. præmie 

androg 60 kr. i 2020 mod 55 kr. i 2019. En medvirkende årsag til stigningen er 

nok, at præmierne i 2020 i væsentligt omfang bestod i gavekort til restauranten 



 

og shoppen, hvor der året før var flere vinpræmier, som har kunnet indkøbes til 

en gennemsnitlig lavere pris end prisen på gavekort, ligesom vi ikke har fået 

rabat på gavekortene til shoppen og restauranten, hvilket var tilfældet med de 

gavekort, vi tidligere købte i Pibe Mølle Vin & Ost. 

 

Beslutningen om at ændre langt hovedparten af præmierne fra vinpræmier og 

gavekort i Pibe Mølle Vin & Ost til gavekort i restauranten og shoppen var 

begrundet i ønsket om - om end i beskedent omfang - i højere grad at 

understøtte restauranten og shoppen, da de to forretninger efter bestyrelsens 

opfattelse er af helt afgørende betydning for Ree Golfklubs samlede image. 

Derfor vil præmierne også i denne sæson primært bestå af gavekort til de to 

forretninger. Vi har i bestyrelsen vedtaget et præmiebudget for 2021 på kr. 

20.000, så hvis gennemsnitsprisen pr. præmie også i denne sæson ligger på 60 

kr., ja så er der plads til 333 præmier eller samme antal som i 2020. 

 

Præmierne er i hvert af årene 2017-2020 gået til omkring 85 forskellige 

medlemmer. Det vil sige, at 2/3 af klubbens medlemmer har modtaget mindst 

én præmie i hvert af de nævnte 4 år. 7 medlemmer (mod 6 i 2019) fik i 2020 

mellem 10 og 13 præmier. Det samlede antal præmier for disse 7 medlemmer 

udgjorde 81 dvs. næsten en fjerdedel af samtlige de præmier, der blev uddelt i 

årets løb. Går man lidt dybere i tallene, kan man se, at fordelingen af præmier i 

de senere år har været mere hensigtsmæssig end for år tilbage, idet præmierne 

er spredt på flere medlemmer, ligesom færre vinder mange præmier. F.eks. løb 

16 medlemmer med halvdelen af præmierne tilbage i 2016 - helt samme billede 

som vi så i årene forinden. Den hensigtsmæssige udvikling skyldes bl.a. den 

ændring, der blev gennemført for 4 år siden, hvor vi besluttede, at de spillere, 

der modtog en holdpræmie, ikke samtidig kunne opnå en individuel præmie, 

uanset vedkommendes score principielt ”lå” til en præmie. 

Årets topscorere var Flemming Larsen (medlem nr. 2024) og Bent Hansen, 

som hver hjemtog 14 præmier.  

 

To andre medlemmer, Villy Hedegaard og Gert Geertsen, vandt ikke lige så 

mange præmier. Således fik Villy 6 og Gert det halve. Til gengæld oplevede de 

begge det, som vi er mange, der drømmer om, nemlig at lave hole-in-one. Det 

skete i begge tilfælde på hul 18. Jeg havde gerne byttet alle mine 14 præmier 

med den oplevelse. Men det kan man jo ikke, så i stedet må jeg nøjes med at 

drømme videre.  

 

Vores traditionsrige forårs- og sensommerture gik i 2020 til hhv. Greve og 

Sydsjælland, hvor vi på sidstnævnte tur spillede på banerne i Sydsjælland GK 

(2 gange) og Sorø GK (1 gang). Under opholdet var vi indkvarteret på det 

historiske Hotel Vinhuset i Næstved. 



 

 

På endags turen til Greve deltog alene 37 medlemmer - lidt skuffende synes 

jeg, selv om det var 4 mere end året før. Årsagen til den lave deltagelse kan i år 

i nogen grad - men nok også kun i nogen grad - forklares med corona-

situationen, mens den beskedne deltagelse året før nok til dels hang sammen 

med en turnering på Bornholm og Denmark Open, hvori flere medlemmer 

deltog. Nå enfin, mange eller knapt så mange så havde vi, der deltog, alt i alt en 

hyggelig tur til Greve. 

 

I tre dages turen deltog ca. 40 medlemmer - omkring 5 færre end de nærmest 5 

foregående år. Desuagtet var turen som sædvanlig en succes med plads til 

masser af hygge og socialt samvær.  

 

De to ture har været udførlig omtalt i de udsendte nyhedsbreve og skal derfor 

ikke omtales yderligere her i aften.  

 

Derimod vil jeg gerne gentage, at bestyrelsen meget gerne vil høre, om der er 

noget i konceptet omkring de to ture, der kan eller skal ændres for at øge 

tilslutningen, idet vi gerne ser et lidt højere deltagerantal.  

 

Midt i august afviklede vi vores klubmesterskab. Det var 14. gang, siden 

klubben blev stiftet tilbage i 2003. Deltagerantallet var i år 48 mod 51 året før. 

På damesiden var det Grethe Frilund, der med 37 point - 4 point mere end de 

nærmeste konkurrenter - suverænt løb med titlen som årets Ironwoman. 

Ganske imponerende. På herresiden blev Flemming Larsen (medlem nr. 2024) 

lige så suverænt årets Ironman med en meget flot score på 43 point mod 

”beskedne” 40, 39 og 39 til de nærmeste konkurrenter. 

 

Efter nogle få timers tiltrængt hvil samledes vi atter ved 18-tiden i restauranten 

til vores traditionelle årlige middag, der bestod af en lækker tre retters menu. 

Efter et par fornøjelige timer blev der uddelt præmier. Der var som sædvanlig 

både individuelle præmier, holdpræmier og præmier til nærmest hul. Men 

højdepunktet var naturligvis den formelle kåring af Grethe og Flemming, som 

årets Ironwoman hhv. Ironman. De blev begge fortjent hyldet og belønnet med 

hver en gavekurv.  

 

Sæsonen 2020 blev traditionen tro afsluttet med en Texas Scramble. Ikke 

mindre end 80 veloplagte medlemmer havde tilmeldt sig matchen - i øvrigt 

samme niveau som de nærmest 5 foregående år. Alle hold fik tildelt samme 

antal slag og alle spillede med udslag fra teested 47. Efterfølgende blev der 

serveret en dejlig frokostbuffet i restauranten, ligesom der for sidste gang i 

sæsonen blev uddelt præmier. 

 



 

Jeg vil gerne på medlemmernes vegne - også i år - sige en stor tak til ERA 

Biler A/S for den flotte donation på kr. 4.000 til dagens frokost. Bidraget var 

således - sammen med det beløb, vi havde reserveret i vores budget - med til, at 

vi endnu en gang kunne undlade at opkræve egenbetaling for frokosten. Tak, 

bidraget er meget værdsat. 

 

Det var et kig bagud, og jeg vil nu koncentrere mig om den kommende sæson. 

 

Den ugentlige match spilles, som I naturligvis ved, fortsat om mandagen med 

udslag kl. 09.00. Vi har også i år lovet sekretariatet, at det hold, der går ud som 

det sidste hold på hul 12, giver et vink, når de går fra hul 18 til hul 1, således at 

Mette har mulighed for at give plads til andre spillere, hvilket naturligvis kun 

kan lade sig gøre de dage, hvor vi ikke er helt så mange deltagere.   

 

Vi spiller som hidtil med ”sivende” gunstart. Og man kan fortsat selv vælge, 

hvilket teested man vil slå ud fra.  

 

De nye regler for regulering af handicap blev som bekendt udskudt til 1. januar 

i år. Jeg tror, at mange af os har fået lidt af en overraskelse, da vi så det nye 

handicap, som vi alle er blevet udstyret med. Jeg tror ikke - om overhovedet 

nogen - er blevet reguleret ned i handicap. Men måske er det nye handicap i 

virkeligheden også bedre i overensstemmelse med det niveau, som vi hver især 

spiller på. Det får vi i hvert fald rig mulighed for at efterprøve i praksis, nu her 

hvor sæsonen er gået i gang. 

 

Vi fastholder uddelingen af præmier til den første mandag i hver måned. Det 

koncept for tildeling af præmier, som vi har anvendt de seneste tre sæsoner, 

ændres en lille smule. Vi har således besluttet, at vi i forbindelse med vores 

klubmesterskaber sløjfer holdspil, så der alene spilles individuelt i en herre- og 

damerække. På vores 1-dags-tur vil vi som den eneste gang i årets løb dog 

fortsat spille både en holdmatch og en individuel match, og vi vil ved 

uddelingen af de individuelle præmier oplyse den faktiske rækkefølge, uanset 

man ikke får overrakt en ellers fortjent præmie, fordi man allerede har 

modtaget en holdpræmie. 

 

Der er fortsat et max. på 6 individuelle præmier pr. gang uanset antal deltagere. 

Endvidere opretholder vi reglen om diskvalifikation af spillere, der ikke 

afleverer et korrekt udfyldt scorekort. 

 

Hvis der er uafhentede præmier ved sæsonens udløb, vil disse blive overført til 

næste sæson, idet alle præmietagere har haft rig lejlighed til at orientere sig om, 

at de har en eller flere præmier til gode. Der vil derfor ikke blive udsendt 



 

meddelelse til de medlemmer, der ikke har afhentet deres præmie(r) ved 

sæsonens udgang. 

 

Vi råder fortsat over eftermiddagstiden kl.15:33, som er tiltænkt medlemmer, 

der ikke har mulighed for at spille med om formiddagen. Vær opmærksom på, 

at forudsætningen for at deltage i præmierækken som hidtil er, at man spiller på 

det nævnte tidspunkt - altså kl.15:33. I praksis benyttes eftermiddagstiden stort 

set alene af to-tre medlemmer.  

 

Herudover er der heldigvis kun få andre medlemmer, som spiller på andre 

tidspunkter om mandagen, selv om antallet har været lidt stigende i årets løb - 

især blandt nye medlemmer. Jeg bruger udtrykket ”heldigvis”, fordi det styrker 

fællesskabet, når vi i videst muligt omfang går ud samlet og kommer 

nogenlunde samlet ind. Så derfor håber jeg, at spil på andre tidspunkter end 

vores normale tidspunkt kl. 09:00 (og kl.15:33) begrænses mest muligt.  

 

Sæsonen startede i år - på grund af påsken - først den 12. april og slutter den 4. 

oktober.  

 

Vi eksperimenterer lidt, idet vi forsøgsvis fremrykker vores klubmesterskab fra 

medio august til fredag 2. juli. Herudover ændrer vi - ligeledes forsøgsvis - 

starttidspunktet fra kl. 09:00 til kl. 13:00-13:30, således at vi stort set 

umiddelbart efter matchen kan ”gå til bords” til vores årlige middag. Begge 

ændringer sker i et forsøg på at øge tilslutningen, som i de senere år ”kun” har 

ligget på 45-50 deltagere. Ved først at starte omkring kl. 13:00-13:30 

imødekommer vi samtidig et ønske fra flere af de medlemmer, der bor 20-40 

km fra golfklubben, og som hidtil enten har skullet vente flere timer i 

golfklubben eller måttet affinde sig med det lidt stressende i at skulle køre frem 

og tilbage mellem bopæl og golfklubben to gange samme dag. Vi er helt 

opmærksomme på, at det betyder, at middagen nok bliver indtaget i golftøj og 

formentlig også uden det sædvanlige bad. Så med mindre, der allerede her og 

nu indløber voldsomme protester, så gør vi forsøget og vurderer så 

efterfølgende, om det er en ændring, vi skal gøre permanent. 

  

Vi arrangerer naturligvis også traditionen tro vores to årlige ture med spil på 

andre baner. Bent Jacobsen, som også i denne sæson står for alt det praktiske 

arbejde i den forbindelse, plejer at give en kort statusrapport om de to ture 

umiddelbart i forlængelse af bestyrelsens beretning. Det kan han af gode 

grunde ikke i år, idet han, som jeg allerede har nævnt, desværre har måttet 

melde forfald. BJ har imidlertid udstyret mig med et talepapir, som jeg vil 

støtte mig til. 

 



 

1-dags turen går, som alle ved, i år til Nivå og finder sted den 4. juni. 40 er pt. 

tilmeldt turen. 

 

3-dages turen finder sted i dagene 1.- 3. september (onsdag-fredag). Vi skal til 

Møn, hvor vi skal bo på Hotel Præstekilde, der ligger umiddelbart ved siden af 

Møns Golfklub, hvor vi skal spille de to første dage - kl. 10:00 og 09:30. På 3. 

dagen gør vi på vejen hjem til Nordsjælland ophold i Rønnede, hvor vi spiller 

turens tredje og sidste match. Turprisen er ca. kr. 2.300 pr. person i 

dobbeltværelse og ca. 2.700 for enkeltværelse. 

Der er reserveret et antal værelser med ankomst om tirsdagen. 

Tilmelding udsendes ultimo juli med detaljerede oplysninger om turen. 

For så vidt angår 2022, har BJ allerede nu foretaget en præliminær reservation 

af den til den tid nyrestaurerede bane i Hillerød (1-dags tur), ligesom der 

præliminært er reserveret pladser på Lydinge Golfresort, der ligger i udkanten 

af Helsingborg (3-dages tur). Særligt Lydinge Golf er meget efterspurgt og 

kræver tidlig reservation. 

Begge arrangementer kan annulleres uden omkostninger for klubben, hvis 

bestyrelsen - mod forventning - efter en nærmere vurdering, når frem til andre 

destinationer.   

 

Referatet af aftenens generalforsamling vil en af de nærmeste dage blive 

rundsendt til alle Seniorklubbens medlemmer, ligesom det vil blive lagt op på 

vores hjemmeside.  

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen for samarbejdet i 

det forgangne år.  

 

Og helt til slut vil jeg lidt forsinket sige velkommen til den nye sæson.  

 

Og lad os så håbe, at vi meget snart kan lægge corona pandemien effektivt bag 

os, så dagligdagen - også på golfbanen - kan vende tilbage til ”normalen”  

 

Og dermed ordet tilbage til dirigenten. 

 

Dirigenten gav herefter forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål til 

bestyrelsens beretning. 

 

Da der ikke var spørgsmål til bestyrelsens beretning, konstaterede dirigenten, at 

beretningen var taget til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 



 

Kassereren gennemgik ganske kort det i forvejen udsendte reviderede 

årsregnskab for 2020. Regnskabet udviste et underskud på 3.850 kr. og en 

egenkapital på 2.648 kr.  

 

Et medlem spurgte, hvad posten diverse omkostninger dækkede. KR oplyste, at 

posten bl.a. indeholdt udgifter til en gave i forbindelse med Ann-Britts 

fratrædelse samt udgifter til en bårebuket. Et andet medlem hæftede sig ved 

posten bankomkostninger på godt 3.000 kr. KR oplyste, at det havde været 

undersøgt, om vi - som en lille forening - kunne opnå en besparelse i andre 

banker, hvilket dog ikke havde været muligt. BH oplyste, at vi ville drøfte 

spørgsmålet endnu engang, nu hvor vi skulle have møde med banken ifm. 

skiftet af kasserer.   

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, 

konstaterede dirigenten, at regnskabet var enstemmigt godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen havde fastsat kontingentet for 2021 til 300 kr. pr. medlem dog 

således, at nye medlemmer, der bliver indmeldt efter midtvejsfesten, alene skal 

betale 150 kr. Der var ingen indvendinger mod kontingentets størrelse. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen  

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af 

vedtægternes § 3 stk. 1, idet man ønskede at udvide antallet af 

bestyrelsesmedlemmer fra 4 til 5.  

 

BH oplyste, at forslaget alene skulle ses som et ønske om at sikre, at 

bestyrelsen havde de nødvendige ressourcer til at løse de forskellige opgaver. 

 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

 

I konsekvens heraf foreslås § 3 stk. 2 ændret til: ”Formand og to menige 

medlemmer er på valg i lige år, mens kasserer og ét medlem er på valg i ulige 

år.” 

 

Også dette forslag blev enstemmigt godkendt. 

 

BH sørger for, at ændringerne indarbejdes i vedtægterne, og at de nye 

vedtægter lægges op på vores hjemmeside. 

 

6. Forslag fra medlemmerne 

Dirigenten oplyste, at der ikke forelå forslag fra medlemmerne, hvilket BH 

bekræftede. 



 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant 
Bestyrelsens forslag om genvalg af Bent Jacobsen for 2 år, nyvalg af Gert 

Geertsen for 1 år samt nyvalg af Jette Elvekjær for en toårig periode blev 

enstemmigt godkendt, da der ikke var andre kandidater. 

 

Bestyrelsens forslag om nyvalg af Søren V. Andersen som suppleant for en 

etårig periode blev enstemmigt godkendt. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsens forslag om genvalg af Lis Ipsen som revisor blev enstemmigt 

godkendt. 

 

Desuden blev bestyrelsens forslag om genvalg af Marianne Sinding som 

revisorsuppleant enstemmigt godkendt. 

 

Begge valg gælder for en etårig periode. 

 

9. Eventuelt 

BH takkede Kai Rind for det store og samvittighedsfulde arbejde, han havde 

udført som kasserer i klubben siden 2014 og for et engageret arbejde i 

bestyrelsen i øvrigt og overrakte ham i den forbindelse en present på 

bestyrelsens og medlemmernes vegne. 

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer takkede formanden 

dirigenten for et vel udført hverv og hævede derefter generalforsamlingen.  

 

Som referent: Lis Ipsen 

 

Som dirigent: Torben Nyegaard Olesen 
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