
Referat fra generalforsamling i Seniorklubben onsdag den 6/4 2022 

 

Punkt 1). Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Poul Pedersen – valgt 

 

Punkt 2). beretning om klubbens virksomhed i 2021 

Nogen vil med rette spørge – generalforsamling. Har vi haft det tidligere? Det har vi ikke da vi ikke 
tidligere har været oprettet som en egentlig forening, men derimod som en underklub i henhold til 
Sorø Golfklubs vedtægter. 

Med nye bestemmelser omkring bl.a. foreningskonto, blev det nødvendigt at vi oprettede en 
forening med egne vedtægter. Det gjorde vi så i form at en virtuel generalforsamling, hvor 
matchledelsen deltog. Derfor kan vi i dag holde den første ordinære generalforsamling med hvad 
dertil hører. Som det fremgår af disse vedtægter skal de naturligvis godkendes af Sorø Golfklubs 
bestyrelse, hvilket også er sket. 

Bestyrelsen kom til at bestå af mig som formand, Niels Hansen som kasserer og Frede Conradsen 
som næstformand og sekretær. 

At vi nu har lavet en formel forening med vedtægter ændrer ikke ved den gode måde 
seniorklubben i mere end 20 år har fungeret. Vi har stadig en matchledelse på 10 som sørger for, 
at vores onsdagsmatcher, gunstarter og forskellige udflugter bliver gennemført. 

Forskellen er, at vi nu har en valgt bestyrelse på 3 personer som på skift kommer på valg ved 
generalforsamlingen en gang om året i april. Årsagen var som jeg nævnte noget med oprettelse af 
en konto, hvor alle i bestyrelsen skal oplyse deres personlige data m.v. for at vi kunne godkendes. 
Derfor blev vi anbefalet at gøre selve bestyrelsen så lille som muligt. I det daglige fungerer vi 
fortsat som en helhed i matchledelsen. 

Vi har nu i 2 år haft corona som en slags modspiller, men jeg synes vi er sluppet nogenlunde 
fornuftigt igennem. Vi har haft mulighed for at spille hele tiden med ganske få restriktioner. 
Efterhånden var alle blevet vaccineret og derfor blev vi mere og mere tilgængelige. Senest noget 
med at have mundbind på indendørs, men ellers er vores turneringer blevet gennemført. 

Vi havde vores afslutning i foråret, hvor vi kunne sidde ude på terrassen efter spillet på banen. 

I august blev der gennemført en meget vellykket tur til Hovborg Kro med en enkelt overnatning og 
2 gange golf. Der er kommet flere opfordringer til at vi gentager dette og vi vil naturligvis gerne 
høre jeres mening om det. 

Afslutningen i efteråret var rykket frem til starten af oktober for at sikre, at de fleste også dem i 
cars kunne være med. Den efterfølgende spisning blev samtidig også afslutningen på vores 



samarbejde med Conni og hendes stab i restauranten. Nu er der kommet en ny besætning som vi 
glæder os til at arbejde sammen med fremover.  

Det betød at vi i de øvrige onsdag i oktober kunne afprøve forskellige andre spilleformer. Det 
forløb gentager vi også i år. 

Vi gennemførte også en udflugt til Næstved med god opbakning. Disse udflugter har været en del 
af fritspilsmulighederne, men disse muligheder er efterhånden blevet mere begrænset. Med den 
enorme tilgang af medlemmer langt de fleste golfklubber oplevede sidste år, har man ikke 
længere den samme plads til at kunne give muligheder for fritspil uden det går ud over klubbernes 
egne medlemmer. Fritspil kan du læse mere om på Sorø Golfklubs hjemmeside. 

Jeg vil afslutte med en tak til jer alle for at deltage i seniorklubben. Vi har været i omegnen af 90 
medlemmer gennem 2021 og det er altid en fornøjelse af møde jer. 

Tak til matchledelsen for et godt og hyggeligt samarbejde i året der er gået og jeg ser frem til det 
kommende års samarbejde. 

Vi skylder alle også en stor tak til personalet i klubben. Banen står altid på flotteste vis og tager 
imod os. Og selvom nogen kunne få den tanke, at vi er gamle og satte og derfor ikke meget for 
forandringer oplever jeg, at der bliver taget godt imod de ændringer som nogen der er klogere end 
de fleste af os laver på banen. Det er godt med nye udfordringer. Husk det er vigtigt at vi bryder 
vaner når vi kommer op i vores alder ellers sander hjernen til og det ønsker vi jo ikke. 

Det var hvad jeg har valgt at fortælle om året 2021. 

 

Punkt 3). fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Niels Hansen fremlagde regnskab, som blev godkendt uden kommentarer. 

 

Punkt 4). forslag fra bestyrelse/medlemmer 

Ingen forslag fremlagt 

 

Punkt 5). forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent 

Niels fremlagde budget ,som blev taget til efterretning og medlemskontingent blev fastholdt på kr. 
300,00 

 

Punkt 6). valg til bestyrelse 

På valg er Niels Hansen – genvalg 



 

Punkt 7). valg af suppleant 

Bestyrelsens forslag: Bruno Dissing Hansen, - valgt. 

Punkt 8). valg sf revisor 

Bestyrelsens forslag: Kirsten Bøgh Andersen, -valgt. 

 

Punkt 9) valg af revisorsuppleant 

Bestyrelsens forslag: Niels Hartvig Hansen, - valgt. 

 

Punkt 10). Eventuelt 

Jørn Ole Hesselvig efterlyser en lidt mere retfærdig fordeling af præmier. Kan tænke det lidt mere 
retfærdig, hvis det eks. vis kun var de bedste 8 runder der er tællede i en sæson. Mener 
præmierne fordeles mellem de der har mulighed for at møde op hver gang. 

Kaj Jensen er ikke tilhænger af den nye opdeling med tee 49 og tee 57. Synes at handicapsystemet 
burde være eneste målestok og at der kun burde være én række og at det er bedre at være 
mellem de 20 bedste af 90 spillere, end nr. 10 af 20 

Begge emner vil blive diskuteret i matchledelsen. 

 

Poul Pedersen takkede for god ro og orden og Poul H. takkede af. 

 

 


