
Referat fra Veteranernes generalforsamling d. 03.10.2013. 

 

Inden generalforsamlingen blev flg. udleveret: 

- Bestyrelsens (formandens) skriftlige beretning. 

- Regnskaber for Veteranernes klubkasse og rejsekonto 

- 3 dages turen til Jylland, 2014. 

Generalforsamlingen afholdtes i.h.t. vedtægterne. 

Pkt. 1. Valg af dirigent,  Jens Gyldahl  blev valgt. 

Pkt. 2. John Turka, gav en summarisk mundtlig redegørelse, af den skriftlige 

beretning.                                                                                                     

John Turka fremhævede antallet af nye og fratrådte medlemmer og 

håbede at de nye medlemmer ville forsætte den aktivitet og det gode 

kammeratskab  som der var lagt for dagen. 

Turneringerne  i efteråret, samt opstarten de.11.april i år, det gode 

sommervejr, samt alle torsdagsturneringer var blevet afholdt i solskin, 

uden regnvejr.  

Udebane deltagelsen kunne man godt have ønsket nogen flere 

deltagere.  Bestyrelsen ville tage alle de fremsatte bemærkninger, fra 

hjemmesiden, om udebaneturneringer op til drøftelse, inden næste 

sæson, og melde ud, hvor mange ude baner der skulle spilles. En enkelt 

kommentar omkring Tysklandsturen, det ville ikke blive  den samme tur 

som i år, idet bussen ikke kunne lejes mere.  

Med hensyn til ”Bestyrelsen bestemmer”  var det en god dag, men der 

vil blive taget bedre fat om afviklingen af putte konkurrencen 

Electic turneringen havde ikke givet problemer, og sekretariatet var 

opmærksomme på manglerne ved de tre skærme, især om morgenen . 
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John Turka takkede også for de mange indlæg der var kommet på vores 

hjemmeside, og opfordrede til at fortsætte med denne form for dialog , 

samt  at fremsende billeder,  idet de kunne komme ind vores billedside, 

han takkede Torben Ploug for arbejdet med at lægge resultater og 

billeder  på hjemmesiden. 

Fremhævede det gode samarbejde veteranerne havde  med 

sekretariatet og den hjælp de ydede os, samt greenkeepernes hjælp til 

den meget flotte bane vi havde, og restauratøren Ulla og Michael m. 

hjælpere, for den gode mad vi får serveret. 

Til slut takkede John Turka alle veteranerne for det gode sammenhold, 

gode humør og stemning der var bl. alle, der kunne dog falde enkelte 

svære ord, som ikke skal gengives, hvis man havde en dårlig dag. 

Af kommentarer til beretningen, var der en bemærkning fra Ole Wulff. 

Han var ikke helt tilfreds, med det der var fremført omkring 3 dage turen 

til Tyskland. Dette havde han forelagt formanden tidligere. Han syntes, 

at der var for dårlig en planlægning  bl.a.  af busturen, af de manglende 

aftaler omkring de enkelte spilledage og omkring den manglende 

bespisning. Han henstillede til, at de opgave omkring turneringer, som 

bestyrelsen havde givet de enkelte bestyrelsesmedlemmer også blev 

udført af disse .  

Pkt. 3. Regnskaberne blev forelagt, og der var enkelt kommentar omkring 

beløbet til matchfee til sekretariatet på. Kr. 3.325,00, men der kunne 

ikke i veteranernes regi gøres noget ved beløbet Sagen skulle rejses over 

for klubbens bestyrelse. 

 Regnskaberne blev godkendt. 

Pkt. 4. Der var indkommet et forslag  fra Erland Jacobsen.  
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Hvis der under udebane turneringer ikke var mindst 30% medlemmer 

med, skulle de hjemmeværende 70%  kunne spille electic. Det var 

urimeligt at fordi der var 17 vet. I Rønnede og lidt flere i Sorø, så kunne 

de hjemmeblevne ikke spille elctic. 

 Det indkomne forslag blev drøftet, og ved afstemning, var der flertal for, 

at fortsætte som hidtil. 

 En enkelt kommentar som bestyrelsen kunne tage med til overvejelse: 

”Udebane turneringer kunne spilles en anden ugedag, fx. Tirsdage, så 

ville alle blive tilgodeset”. 

Pkt.  5. Valg til bestyrelsen: 

 Jens Høg blev genvalgt 

 Ove Albers blev genvalgt 

Svend Lauridsen blev valgt som nyt medlem  

Dan Rasmussen blev valg som suppleant. 

Pkt. 6. Claus Christensen gav en kort redegørelse for efterårsturneringen. 

Turneringsfee 30,kr. 8 spilledage, 5 tællende, sluttende med julefrokost. 

Propositionerne og diverse lister var hængt på tavlen.  

Ove Albers orienterede omkring 3 dages turen i 2014, og henviste til den 

omdelte skrivelse med hele turens forløb. Han fremhævede, at der ville 

blive taget højde for en bedre bus, idet den tidligere ikke var til rådighed, 

samt at han var vidende om at maden skulle være god, og der skulle 

være nok til alle. 

Oplæg og tilmeldingsliste var ophængt på tavlen. 

Generalforsamlingen sluttede, med en tak for god ro og orden. 

Ref.: J.H.T. 



 

 

 


