Referat fra Torsdags-Seniorernes generalforsamling 28. Okt. 2021.
Klavs Nicolaisen bød velkommen til Andematchen og generalforsamlingen, udtalte mindeord og bad
forsamlingen om at rejse sig og i stilhed mindes Erik Christensen (EC). Herefter fulgte den lækre
buffet fra Funders, og da vi havde fået kaffen serveret begyndte årets generalforsamling.
1. Første pkt. på dagsordenen var valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Svend Aage Kristensen, som blev valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning blev forelagt af Klavs Nicolaisen.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskabet blev forelagt af kassereren Niels Holger Vangsgaard.
Regnskabet blev godkendt.
4. Kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kr. 200,- årligt, hvilket blev godkendt.
5. Evt. forslag.
Der var ikke indkomne forslag, men bestyrelsen har ændret turneringsreglerne, så de nu kun
omfatter
I beretningen lagde bestyrelsen op til at fremtidige arrangementer skulle omfatte de
sædvanlige specialmatcher på egen bane, matcher med Ebeltoft forår og efterår samt en
enkelt Endagstur til fremmede baner i foråret. (indenfor klubsamarbejdet)
6. Valg af bestyrelse.
I henhold til klubbens vedtægter vælges bestyrelsen for 1 år, så hele bestyrelsen er på valg
hvert år. Jan Ingstrup ønskede efter 8 år at træde ud af bestyrelsen. Svend Aage Kristensen,
Grethe Nielsen, Klavs Nicolaisen og Niels Holger Vangsgaard blev genvalgt. Nyvalgt blev Meta
Mortensen.
7. Eventuelt.
Klavs Nicolaisen takkede Jan Ingstrup for sin mangeårige indsats i
bestyrelsen (8 år) og overrakte en gavehilsen fra TorsdagsSeniorerne.
Efterfølgende rette Jan en tak for samarbejdet gennem de 8 år.
Hans Høstrup havde bedt om ordet og ved et tilbageblik på sit
medlemskab af T-S takkede Hans for de mange års medlemskab og
meddelte sin beslutning om stoppe som aktiv golfspiller i TorsdagsSeniorerne og kun hellige sig ”hyggegolf” om tirsdagen. Hans
medbragt golfbolde, som kan bruges som klappegaver fremover.
8. Klavs Nicolaisen afsluttede generalforsamlingen med tak til TorsdagsSeniorerne for i dag og i år og kom godt hjem. Anders Andreasen lagde
op til KAMPRÅB!
Vi mødes igen torsdag den 7. april 2022
November 2021.
Klavs Nicolaisen

