Ordinær generalforsamling i Albertslund Golfklub
Tirsdag den 23. februar 2016 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 2015 til godkendelse.
Forelæggelse af budget 2016 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 5.
- Vedtægterne er blevet gennemgået af DGU og der er fundet grund til at revidere visse punkter.
Der har ikke været intentioner om at ændre grundlæggende i vedtægternes hensigt, men udelukkende at
skabe klarhed og præcision.
Vedr. punkt 7
- Ikke aktuelt
Vedr. Punkt 8:
- Knud Heinrichs er på valg og er villig til genvalg
Vedr. Punkt. 9:
- Inge Johannesson er på valg og er villig til genvalg
- Bjørn Fosser på valg og er villig til genvalg
- Erik Jensen er blevet en del af bestyrelsen under valgperioden. Bestyrelsen indstiller at Erik Jensen vælges
til bestyrelsen.
Vedr. Punkt 10:
- I og med at bestyrelsen – i kraft af Erik Jensens valg – er blevet udvidet til 5 ordinære medlemmer indstiller
bestyrelsen at der ikke vælges nogen suppleant.
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 2015 bliver uddelt.
Baneplan. Baneudvalget redegør for årets planer for udvikling af banen. Orientering ved Bjørn Foss
Turneringsudvalget fremlægger matchplan for 2016
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