
Referat af ordinær generalforsamling i Guldborgsund Seniorklubber 
10.03.2023.

Formand Jørgen Ahmt byde velkommen.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Søren Holm.
Søren modtager valg og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt efter 
vedtægterne.

2. Valg af stemmetæller og referent.
Referenten vælges først og Birthe Julius foreslåes og vælges.
Som stemmetællere vælges Tommy Skov og Hanne Hansen.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år
Formanden læser årsberetningen op.
(vedhæftet dette referat)
Der er kritik fra flere sider mod bestyrelsen om dårlig information i forbindelse med 
ombygning og den fremtidige brug af huset.
Desuden manglende information i forbindelse med den nye tyverialarm, kommunen 
indstallerede i sommer.
Fra bestyrelsens side kan vi kun sige, at vi har formidlet den information, vi hen ad vejen har
fået, videre til klubberne.
Årsberetningen godkendes.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab/rapport til godkendelse.
Kasseren gennemgår regnskabet for 2022.
Der er spørgsmål til posten: Porto og gebyrer.
Posten er så høj da gebyret for at have en foreningskonto i banken (1000,-kr.) er ført herpå.
Posten underholdning: Består dels af vore egne midler dels § midler.
Regnskabet godkendes.

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Der er spørgsmål til køb og salg af øl og vand.
Efter 1.6.23 vil posten blive meget mindre måske helt forsvinde.
Foreningens klubber skal dog stadig købe deres drikkevarer i huset, så længe vi har en 
spiritusbevilling.
Bestyrelsen tager punktet op på næste bestyrelsesmøde.
Udgifter til 25 års jubilæet – 12. maj 2023 – består dels af egne midler og §midler
Budgettet godkendes.

6. Fastlæggelse af kontingent samt eventuelle betalingsterminer herfor.
Kontingentet fastholdes på 275,- kr. betalt årlig i januar.

7. Behandling af forslag, stillet af bestyrelsen eller medlemmer.
Der er ikke stillet nogen forslag.

8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
1. Formand vælges i ulige år.
    Jørgen Ahmt modtager genvalg.
    Han genvælges som formand.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 i ulige år og 2 i lige år.
     På valg er Hanne, Merete og Erni.

                 Hanne genopstiller ikke.
     Merete og Erni modtager genvalg.
     Tove Thorsager foreslåes til den ledige bestyrelsesplads.
      Ikke andre stiller op.
      Der stemmes om alle tre kandidater, og de vælges.
3.   Valg af suppleanter: 1 i ulige år og 1 i lige år.



     Jytte Petterson, melder sig som suppleant til bestyrelsen.
      Hun betinger sig, at deltage i bestyrelsesmøderne.
      Hun vælges.
4.   Alle valg er for 2 år. 
5.   Der skal vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
      Jytte Petterson modtager valg som revisor og
      Palle Borst vælges som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Der er ikke noget til eventuelt.

Ordstyren afslutter mødet og takker for god ro og orden.

Ref.: Birthe


