
Referat fra Seniorklubbens Generalforsamling  
26. marts 2018 

Den første ordinære generalforsamling afholdes den 26. marts 2018 fra kl. ca. 14.15 til 14.45 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen indstiller Erland Raadshøj, der valgtes af forsamlingen og som konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Formandens beretning: 

a. Formanden Jørgen Petersen indledte med at redegøre for baggrunden for vedtægter og deraf 

følgende generalforsamling og roste vores kasserer Emmy Madsen for det store arbejde med at 

udarbejde vedtægterne og ordningen med banken. Efter den stiftende generalforsamling efter 

juleafslutningen 2017 konstituerede bestyrelsen sig og indvalgte Folmer Kjær er således 

næstformand.  

b. Klubbens formål er først og fremmest at kombinere golfspillet med hyggeligt samvær både på bane 

og i klubhuset. Særligt de månedlige matcher med spisning og præmier bidrager til fastholdelse af 

medlemmerne i RFGK. Alle RFGK medlemmer på 50+ år er velkommen i klubben-i-klubben. 

Bestyrelsen har taget initiativ til at udarbejde en lille fælles folder for de 4 klubber-i-klubben. Den er 

undervejs og skal via Begynderudvalget udleveres til nye medlemmer. 

Bestyrelsen har besluttet at yde støtte til indkøb af blomster til klubben samt at bidrage med 

økonomi til de påtænkte nye permanente bokse til ”Nærmest Flaget” udmåling mv. 

Bestyrelsen overvejer om der skal gøres mere for aktiviteter i vinterperioden…. Ideer er meget 

velkomne! 

c. Siden sidst:  

 Forårsturen 2017 gik til Pejsegården med spil i Horsens Golfklub og i Ry med 37 tilmeldte 

 Vores månedlige matcher har i gennemsnit haft ca. 40 tilmeldte 

 Mandagsblokeringen har været drøftet med RFGKs formand, og vi har forsat lov til at 

blokere som hidtil, men opfordres til at tage hensyn til Green-fee gæster. 

 Golfringen er populær og et gode, men det trækker desværre også folk væk fra vores 

arrangementer. 

 Det frivillige arbejde: Som sædvanlig fristes man til at sige: Det er seniorerne, der igen har 

trukket det store læs med praktisk arbejde. Det være sig rengøring og arbejde på banen. Et 

stort arbejde der påskønnes af RFGK! 

d. 2018:  

Mandagsgolf og fordeling af spillere: Verner Andersen har lovet at stå for det igen i 2018. Det 

pointeres at mødetid med scorekort til Verner er senest kl. 08.25. Verner trækker lod til hold kl. 

08.30 – uafhængig af afleveringstidspunkt før 08.25. Dvs hverken tidlig eller sen aflevering giver 

”fordel”. 

Forårsturen 2018 går til Farsø den 22. – 24. maj. Vi er 45 tilmeldte. Seneste tilmelding 10. april. Der 

spilles i Hvalpsund og Volstrup. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab og kontingent:  

Emmy Madsen gennemgik det reviderede regnskab, der udviser et passende beskedent overskud på godt 

1200 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

Medlemskab af Seniorklubben er uden kontingent. 

4. Indkomne forslag: Dirigenten kunne konstatere, at der ikke er indkommet forslag. 



5. Valg af bestyrelsesmedlem i flg. vedtægterne: 

På valg var Emmy Madsen, der modtager genvalg. Emmy blev straks genvalgt! 

Suppleant: Verner Andersen blev valgt. 

6. Valg af revisor: Bestyrelsen indstiller genvalg af John Møller Kjeldsen: John blev straks valgt! 

7. Evt: Der var intet til Eventuelt. 

 

 

Referent: Folmer Kjær 


