Generalforsamling
Tollundgaard Golfklub 27. feb. 2014
Kl.19:00 i store sal på Tollundgaard Golf Park
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Bent Rasmussen.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent og indskud.
Det nuværende indskud på kr. 0, for seniormedlemmer fastholdes.
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelser:
Junior
Nuværende kontingent
Kontingent pr. 1/9 2014

Senior

Flex
hverdags
1.450,00 2.900,00 1.900,00
1.500,00 3.000,00 2.000,00

Lang‐
Passive Sponsor
distance
1.800,00
400,00
400,00
1.900,00
450,00
400,00

Bestyrelsen ønsker at konsolidere klubbens økonomi yderligere.
Klubben er nu lejer af et klublokale med deraf følgende forpligtigelser.

5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen.

6. Forslag fra medlemmerne.
Medlem Preben Visgaard foreslår nedenstående:
Vedtægtsændring
Ændres fra:
6.8.: Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig
afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst
det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat.
Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige
stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.
Ændres til:
6.8.: Ved valg til bestyrelsen vælges Formand og Kasserer direkte af generalforsamlingen.
I tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning.
Ved valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig
afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst
det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat.
Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige
stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

9.: Konstitution af bestyrelsen
Ændres fra:
9.1.: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og ordinære
bestyrelsesmedlemmer.
Ændres til:
9.1.: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, og ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Begrundelse Preben Visgaard
Da vi nu skal have valgt både ny formand & kasserer, synes jeg det er på tide, at vedtægterne
ændres i en mere demokratisk retning. Jeg mener det er på sin plads, at alle medlemmer, er med
til direkte at bestemme, hvem der skal bestride to så betydningsfulde poster som formand &
kasserer jo er.

Bestyrelsens anbefaling:
Bestyrelsen har haft punktet oppe på møder i løbet af året – dog kun omhandlende
formandsposten ‐ og der har hele tiden været enighed om, at det ikke var en udvikling vi ønskede.
Bestyrelsen anbefaler et nej til forslaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant.
Der skal vælges 4 medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Leif Jørgensen og Louise Overgaard. Begge er villige til genvalg.
Bestyrelsen anbefaler genvalg.
Holger Rudbeck træder ud af bestyrelsen.
Torben Lund er trådt ud af bestyrelsen og 1. suppleanten Lisbeth Laustsen har
været indkaldt. Lisbeth Laustsen er villig til valg. Bestyrelsen anbefaler valg.
Valg af 1. og 2. suppleant.
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. Evt.

