
     
 

   GENERALFORSAMLING 

 

Ordinær generalforsamling afholdes i  

Skolen på Herredsåsen, Aulaen, 

Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg 

 

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 

 

 

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for 2018 

5. Forslag fra bestyrelsen 

6. Forslag fra medlemmerne 

a. Forslag til vedtægtsændring i relation til § 5 – Personer der får konstateret sygdom, der for 

altid forhindrer dem i at kunne spille golf, kan udmelde sig med udgangen af et kvartal. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen forslår Kim Bjørn(genvalg), Karin Holm(nyvalg), Morten Holmelin(nyvalg) og 

Lars Sloth(nyvalg). 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslå Max Antoni(genvalg) og Kim Darre(nyvalg) 

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 

Bestyrelsen forslår genvalg af Johnny Christensen, Kristian Pedersen og Flemming Røen. 

10. Eventuelt 

a. Orientering om rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer i 2018 

 

Ad. Pkt. 2. Formandens skriftlige beretning er udsendt sammen med denne indkaldelse til generalforsamling. 

 

Ad. Pkt. 3. Det reviderede regnskab udsendes på mail til medlemmerne sammen med denne indkaldelse. Er tillige 

udsendt den 10. februar 2018 pr. mail til medlemmerne. 

 

Ad. Pkt. 4. Bestyrelsen foreslår følgende årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2018: 

• Seniorer – 5.800 kr. 

Der er tale om en forhøjelse på 400 kr. årligt, der skyldes faldende indtægter, primært medlemskontingent 

og greenfee.  

• Junior - 1.300 kr. 

Juniorer betaler kontingent efter en 6 måneders prøveperiode. 

• Studerende/yngling – 2.500 kr. 

• Puslinge – 400 kr. 

• Passive – 500 kr. 

• Prøvemedlemmer – 1.250 kr. 

• Indskud – 0 kr. 

• Boldabonnement – 170 kr. 

 

Ad. Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen 

 

Ad. Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne  



Der er modtaget forslag til vedtægtsændring, vedrørende ændret frist for udmeldelse for medlemmer der er blevet 

syge, og ikke har udsigt til at komme til at spille golf igen. 

 

Ad. Pkt. 7.  

Der er fire bestyrelsesposter til besættelse. Jes Clausen og Ole Pedersen ønsker ikke genvalg. Lars Bagge er i 

beretningsperioden trådt ud af bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår følgende kandidater: Kim Bjørn(genvalg), Karin Holm(nyvalg), Morten Holmelin(nyvalg) og 

Lars Sloth(nyvalg). 

 

Ad. Pkt. 8. Suppleanter til bestyrelsen: 

Bestyrelsen forslår genvalg af Max Antoni og Kim Darre(nyvalg). 

 

Ad. Pkt. 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant: 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Johnny Christensen og Kristian Pedersen som revisorer. 

 

Bestyrelsen foreslå genvalg af Flemming Røen som revisorsuppleant. 

 

Ad. Pkt. 10. Bestyrelsen vil orientere om hvilke initiativer, der iværksættes i 2018 for at fastholde og rekruttere 

medlemmer.  

 

           Bestyrelsen 

 


