Generalforsamlingen den 28. februar 2012.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Bent Rasmussen
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægterne i.h.t. bilag 1
6. Forslag fra medlemmerne.
Der er indkommet 1 forslag, se bilag 2.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Karsten Rudbeck
Ole Holm Pedersen
Paul Nielsen
Karsten Rudbeck - ønsker ikke genvalg.
(Der skal foreslås emner på generalforsamlingen)
Ole Holm Pedersen – er villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Paul Nielsen – er villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg.
På valg til 1 og 2. suppleant er:
1. Suppleant: Erhard Würtz - er villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg.
2. Suppleant: Toke Drengsgaard – ønsker ikke genvalg.
(Der skal foreslås emner på generalforsamlingen)
8. Valg af revisor og revisor-suppleant.
Revisor: Frank Studsgaard – er villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Revisor suppleant: Ove Riis – er villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
9. Eventuelt.

Bilag 1 Generalforsamlingen 2012
3.5.:

Når bestyrelsen begrænser tilgangen af aktive medlemmer, er bestyrelsen forpligtet til
at føre én – og kun én - venteliste en venteliste.
Når der på ny er åbnet for tilgang til klubben, vil nye medlemmer blive optaget i
henhold til den dato disse er opført på ventelisten. (ældste dato først, næst ældste,
o.s.v.) Der kan ikke indgå andre kriterier end dato.

Re: §3.5
Ændringen er foreslået af DGU’s advokat, fordi udtrykket: én - og kun én – venteliste ikke er nødvendig.

3.6.:

Medlemskab er bindende for et år (et kontingentår), og udmeldelse kan kun ske
skriftligt senest 1 uge før kontingentforfald (den 1. september). Ændring af
medlemskategori sker efter samme retningslinier. Der tilbagebetales ikke indskud ved
overgang til en billigere medlemskategori.

Re: §3.6
Ændringen er foreslået af DGU’s advokat, fordi det præcist fremgår hvornår det år går fra og til.
Ved at tilføje (et kontingentår) er det præciseret at det er fra 1/9 til 31/8.
Skulle man senere flytte kontingentåret til andre datoer, så passer teksten også til det.
Den røde tekst: Der til bagebetales . . . foreslår DGU’s advokat, flyttet til §4.6 fordi det hører mere til her.
4.6.: Det af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af
medlemskab. Der tilbagebetales ikke indskud ved overgang til en billigere medlemskategori.
Re:§4.6
Teksten er flyttet hertil fra §3.6.

13.5.: Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til
spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af
disse bestemmelser kan af best yrelsen straffes med karant æne eller i gentagne eller
grove tilf ælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom
kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.
Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling.
Indbringelse for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg samt generalforsamling har dog ikke
opsættende virkning.
Re: §13.5
Ændringen er foreslået af DGU’s advokat, fordi eksklutioner også skal omkring dette udvalg hos DGU.

14.2.: Såf remt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel
indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter
den første generalforsamling.
Re;§14.2
Ændringen er foreslået af DGU’s advokat, fordi udtrykket: ’ny generalforsamling’ ikke er rigtigt, det man indkalder
til er en ekstraordinær generalforsamling.

Det med rødt fjernes og det med grønt tilføjes.

Bilag 2 Generalforsamlingen 2012
Til bestyrelsen for Tollundgaard Golfklub.
Att./ Karsten Rudbeck.
Undertegnede vil gerne foreslå at der bliver indk øbt/lejet/leaset en hjertestarter til opsætning i klubhuset eller
andet passende sted.
Ved at gå ind på siden www. webshop. falck.com/erhverv/ hjertestarter kan man se at det kun koster ca.
4.700, - kr pr år for at få opsat - vedligeholdt - kurser for en hjertestarter.

Samtidig vil jeg foreslå at banens greenkeeper og medhjælpere samt personalet i klubhuset bliver udannet til
at bruge en hjert estarter idet en af disse personer altid vil være på/ ved banen/klubhuset.
Hvis der så bliver opsat et skilt på hvert teested med direkte telefonnummer til klubhus/greenk eeper så har
man altid mulighed for at rek virere hjælp i en nødsituation.
Jeg har selv en uddannelse i brug af hjertestart er samt hjerte-lunge redning (Tidl. redder ved Falck) og ved
hvor vigtigt det er at udøve den første livreddende hjælp.
Rent prismæssigt vil det betyde en udgift på ca. 10,- kr pr. medlem og hvem vil ikke gerne ofre det på evt.
selv at få livet tilbage, hvis uheldet er ude.
Med venlig hilsen
Jess Orye
Medl nr. 531

