Ordinær generalforsamling i Albertslund Golfklub
Tirsdag den 26. november 2013 kl. 19.00
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Albertslund Golfklub.
Generalforsamlingen afholdes i Kongsholmcentrets store sal, Liljens Kvt. 2, 2620 Albertslund.
Dagsorden, ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012/13 til godkendelse.
Forelæggelse af budget 2013/14 og fastsættelse af kontingent og indskud.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne.
Valg af formand (lige år). – Ikke aktuelt
Valg af kasserer (ulige år).
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Valg af bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

På generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, stemmeberettigede.
Et medlem kan kun medtage og anvende én skriftlig fuldmagt
Vedr. punkt 4:
Kontingent fastsættes således i 2014:
Aktive seniorer 4.600,00 kr. – Ynglinge, studerende og lærlinge 2.150,00 kr. – juniorer 1.225,00 kr.
Indskud fastsættes til 1.000,00 kr. for seniorer, 800,00 kr. for ynglinge og 400,00 kr. for juniorer.
Udover kontingentet indstiller bestyrelsen, at alle aktive seniorer opkræves 150,00 kr. pr. år.
Andre aktive medlemsgrupper opkræves 100,00 kr.
Disse midler henlægges i en særlig opsparingspulje til brug for udvalgte projekter.
Vedr. punkt 5
Bestyrelsen har indstillet til flere vedtægtsændringer:
- Ændring af ordet ”Indskud” til ”Administrationsgebyr”
Dette får virkning gennem flere punkter i vedtægterne. Flere steder i § 3.
- Fra et medlem er der kommet et forslag om ændring aldersgrænsen for studerende. Bestyrelsen ønsker, at
fjerne aldersgrænsen helt for studerende. Se § 3
- Efterbetaling af forskel i størrelsen på administrationsgebyr for juniorer og ynglinge – forslås fjernet.§3
- Kontingentbetalingens forfaldsdatoer foreslås ændret. § 3
- Medlemskabets bindingsperiode og udmeldelse foreslås ændret. § 3
- Tidsramme for afholdelse af generalforsamlingen foreslås ændret. § 3.
- Udsendelse af materiale vedrørende generalforsamlingen til medlemmerne via mail foreslås ændret. § 3
- I dagsordenens pkt. 7. og 8. foreslås ulige og lige ændret. § 5
- Tidsramme for indsendelse af forslag foreslås ændret – tilrettes afholdelse af generalforsamling. § 5

- Tidsramme for klubbens regnskabsperiode foreslås ændret. § 10
Vedr. punkt 6
Fra et medlem er et forslag om vedtægtsændring kommet:
Uddrag af indstillingen:
Hvis man ser på samfundsudviklingen i dag, så er vi i en situation, hvor unge har svært ved at finde
lærepladser eller arbejde. Og derfor bliver de rådet til at blive i skolerne og få en videregående uddannelse.
Dette gør, at den gennemsnitlige alder for, hvornår de unge kommer ind på arbejdsmarkedet og begynder at
tjene penge, bliver væsentligt forhøjet.
Derfor mener jeg, at man bør overveje at sætte aldersgrænsen op, måske til omkring 28 år.
Forslaget kan være afhandlet under pkt. 5.
Vedr. punkt 7
- Ikke aktuelt
Vedr. Punkt 8:
Knud Heinrichs er på valg. Knud er villig til genvalg
Vedr. Punkt. 9:
Inge Johannesson er på valg. Inge er villig til genvalg
Bjørn Foss er på valg. Bjørn er villig til genvalg

Vedr. Punkt 10:
Erik Jensen er på valg. Erik er villig til genvalg.
Vedr. Punkt 11:
Inge-Lise Bækmand er på valg. Inge-Lise er villig til genvalg.
Hans Otto Sørensen er på valg. Hans Otto er villig til genvalg
Vedr. Punkt 12:
Klubbens pris og bestyrelsens Nykredit pris samt Hole-in-one præmier fra sæson 2013 bliver uddelt
Baneplan. Baneudvalget har udarbejdet en plan for udvikling af banen. Orientering ved Bjørn Foss
Turneringsudvalget fremlægger matchplan for 2014 + generelle turnerings bestemmelser samt betingelser
for den gennemgående turnering vil blive gennemgået.
__________________________________________________________

