
 
 
 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling i seniorklubben Old Tigers 
        
afholdt mandag d. 6. februar 2023 i restauranten, Nivå Golf. 66 medlemmer havde tilmeldt sig på 
golfbox. 
 
Formanden, Anne-Marie Hoff, bød velkommen og bad indledningsvis forsamlingen mindes Anette 
Willadsen, der afgik ved døden d. 29. august 2022.  
 
 Formanden gik herefter over til den udsendte dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent 
Til dirigent blev valgt Henrik Nielsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt, jf. vedtægtens §5, og beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Formanden fremlagde årsberetningen og nævnte herunder bl.a.:  
Ved udgangen af 2022 var vi 161 medlemmer. Pt har 141 indbetalt kontingent og vi regner 
med at være 150 medlemmer i 2023. 
Vores mandags- og torsdags spilledage har været velbesøgte med 100 til 120 udslag om 
ugen. 
Old Tigers klubmestre 2022 blev Ulla Høllund og Jørgen Wittrog. 
Årets venskabsturnering blev afholdt i Helsingør, hvor der fra Nivå deltog 25 Old Tigers. 
Desværre vandt vi heller ikke denne gang pokalen med hjem.  
I Nivåugen bidrog vi til afvikling af veteranturneringen. 
Årets indlandstur gik til Pejsegården i Brædstrup med deltagelse af 45 Old Tigers.  I 
slutningen af august var vi igen på en 2-dages tur til Araslöv i Sverige, dog kun med 41 
deltagere på grund af sene afbud. Herudover blev der i maj arrangeret en 1-dags tur til 
Asserbo med 37 deltagere. 
D. 19. september fejrede vi vores 20 års jubilæum med en ekstra holdturnering, hvori deltog 
88 spillere og yderligere 7 medlemmer, der deltog i frokosten. 
Bestyrelsen har løbende fulgt op på de på tidligere generalforsamlinger rejste spørgsmål og 
ønsker bl,a  med hensyn til ønsket om flere spilleformer. 
 
Formanden rettede til slut en stor tak til vores sponsorer: Allerød Vinhandel, Golfexperten, 
Nybo Planteskole og Caddie Rejser, ligesom hun takkede bestyrelsesmedlemmerne for godt 
samarbejde. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab. 

Kassereren, Svend Erik Nielsen, fremlagde det reviderede regnskab incl. rejseregnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af aktivitetsplan for det kommende år.  
Formanden fremlage aktivitetskalenderen for 2023 og oplyste, at bestyrelsen har valgt at 
afvikle de fleste månedsturneringer som holdmatch, og derfor vil lægge tællende turneringer 
ind mandage eller torsdage. 



Aktivitetskalenderen blev taget til efterretning. 
 

5. Behandling af indkomne forslag.  
Der var ikke indkommet forslag. 
 

6. Behandling af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 
Kassereren, Svend Erik Nielsen, fremlagde budgettet. Økonomien er fortsat sund og vi har 
en pæn egenkapital. Vi arbejder på stille og roligt at reducere egenkapitalen ved at 
budgettere med et underskud år for år, i 2023 med et underskud på ca. 8000 kr. 
Vagn Ludvigsen gav udtryk for, at det efter hans opfattelse var forkert at have såvel en 
klubkonto som en rejsekonto. Vagn fandt bl.a at kontingentet, der ved sidste 
generalforsamling blev forhøjet fra 300 til 400 kr., burde nedsættes p.g.af den store 
egenkapital. 
Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig Vagns synspunkter, bl.a på grund af forventede stigende 
udgifter som følge af inflationen. 
Herudover er der tradition for at holde rejseudgifterne adskilt fra klubkontoen. 
Det fremlagte budget for 2023 blev godkendt. 
Det blev endvidere godkendt, at kontingentet i 2024 fortsat er på 400 kr. 
 

7. Valg af formand. 
Ikke aktuelt i år. 
 

8. Valg ad 2-4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
Bestyrelsesmedlemmerne Peter Lindstrøm, Lene Laurberg, Kjeld Christiansen og Hanne 
Høybye var på valg. Peter Lindstrøm ønskede ikke genvalg.  De øvrige blev genvalgt. Niels 
Gadeberg opstillede til bestyrelsen og blev valgt. 
 

9. Valg af 1-2 suppleanter for 1 år. 
Gitte Sparre Korsholm ønskede ikke at genopstille som suppleant. Lone Guldager Berger 
opstillede og blev valgt som suppleant. 
 

10.  Valg af revisor 
Bjarne Hansen blev genvalgt som revisor. 
 

11. Eventuelt 
Under eventuelt oplyste Lars Kristensen, at vi har haft et sikkerhedsproblem vedrørende 
medlemslisten, som nu er løst. Det har imidlertid bevirket, at vi nu har fået et lidt mere 
besværligt kodeord. 

 
Peter Lindstrøm og Gitte Sparre Korsholm kunne ikke deltage i generalforsamlingen og er ved en 
tidligere lejlighed takket for deres indsats i bestyrelsen. 
 
Formanden takkede dirigenten og revisor for indsatsen og forsamlingen for god ro og orden. 
 
 
 
Anne-Marie Hoff, formand    Henrik Nielsen, dirigent 
 
 
 
Lene Laurberg, referent 
 


