
Referat af stiftende generalforsamling for 
 

Seniorklubben i Asserbo Golf Club 
15 november 2022 

 
 
Punkt 1 - Valg af dirigent 
Kjeld Øberg blev valgt, og konstaterede, at indkaldelsen er sendt ud rettidigt jævnfør vedtægterne. 
 
Punkt 2 - Valg af referent 
Annette Henriksen blev valgt. 
 
Punkt 3 - Redegørelse for stiftelsen af foreningen 
Inge Roijer forklarede, at det er Asserbo Golf Club, der har stillet krav om, at “klubber i klubben” skal have 
et sæt vedtægter, som er godkendt af medlemmerne, som beskriver formål og aktiviteter - for at få faste 
tider stillet til rådighed. 
 
Punkt 4 - Vedtagelse af vedtægter  
Seniorklubbens vedtægter blev godkendt, med følgende ændringer: 
 
§ 3 stk 2 tilføjes efter 60 år: i pågældende kalenderår. 
(nuværende medlemmer under 60 år kan selvfølgelig fortsætte uændret) 
 
§ 4 stk 4 punkt 9 ændres suppleanter til suppleant 
 
§ 4 stk 7 - tilføjes efter 20. januar: samme år, som generalforsamling. 
 
§ 6 stk 1 - ny linie tilføjes (mellem første og andet afsnit) 
                   Suppleant vælges for 1 år ad gangen. 
 
Vedrørende § 6 stk 1 blev det besluttet, at perioderne for bestyrelsesmedlemmerne og suppleant på 
henholdsvis 1 og 2 år først starter til førstkommende generalforsamling.  
Det vil sige, at 3 bestyrelsesmedlemmer først er på valg i 2025 og 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
først er på valg i 2024. 
 
§ 9 og 10 stk 1 - tilføjes efter 2/3 flertal: af de fremmødte 
 
Punkt 5 - Foreningens økonomi 
Inge Roijer orienterede om foreningens økonomi. 
 
Der er 16.832,94 kr i kassen. Heraf er de 4.816,21 kr fra Bornholmerturen, så disse penge er øremærket til 
nye ture. 
 
Det vil sige, at foreningen har 12.016,73 kr der nu skal findes en passende bank, hvor de kan blive placeret -
gerne uden for store gebyrer. 
 
Punkt 6 - valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 
Hans Meyer - valgt for 1 år 
Lis Kofod Hansen - valgt for 1 år 
Inge Roijer – valgt for 2 år 



Ulla Rosenkjær Kristiansen - valgt for 2 år 
Arne Juel Kristiansen - valgt for 2 år 
-alle blev enstemmigt valgt 
 
Punkt 7 - valg af suppleant 
Jesper Klitte blev enstemmigt valgt - valgt for 1 år 
 
Punkt 7 - valg af revisor 
Per Knudsen blev enstemmigt valgt 
 
 
Der blev hurtigt lavet et evt. punkt, hvor Mads Holst foreslog bestyrelsen at arbejde med at få indført 9 
hullers match til seniorgolf. 
 
 
Annette Henriksen 15. november 2022 
 
 


