Ordinær generalforsamling i Albertslund Golfklub
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Albertslund Golfklub.
Generalforsamlingen afholdes i Musiksalen Herstedøster skole, Trippendalsvej 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 2018 til godkendelse.
Forelæggelse af budget 2019 og fastsættelse af kontingent og indskud.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne.
Valg af formand (ulige år).
Valg af kasserer (lige år). – Ikke aktuelt
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:
Overgang fra en medlemstype til en anden.
Vedtægterne foreslås ændret i § 3.
Hvor skriften er fed og kursiv findes ændringerne som foreslås.
Vedtægternes § 3:
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende
medlemskategorier:
1. Juniorer: Til og med det kalenderår man fylder 18.
2. Yngling: 19 til 21 år inkl.
3. Studerende og lærlinge: Fra 22 år inkl. Den studerende skal kunne forevise studiekort og være
SU berettiget, eller forevise elevkontrakt
4. Seniorer: Fra og med det kalenderår man fylder 22 år.
5. Flexmedlemmer. Herunder oprettes Fleks 1 – Fleks 2 og Fleks 3.
6. Rangemedlem
7. Passive medlemmer
Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer administrationsomkostninger.
Administrationsomkostninger fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, som et
maksimum. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde (kampagner) give mulighed for at regulere beløbet.
Alle medlemskabstyper er bindende for et kalenderår, og udmeldelse kan kun ske skriftligt inden et nyt
kalenderår starter. Se dog bestemmelserne om overflytning fra en medlemskategori til en anden.
Flytning mellem medlemskabstyper er ikke at sidestille med udmeldelse. Udmeldelse kan kun ske til
31.12.
Overgang fra aktiv til passivt medlemskab kan ligeledes kun ske til den 31.12.
For juniorer gælder særlige vilkår for udmeldelse. Juniorer kan udmelde sig to gange årligt – til den 30.6. og
til den 31.12.
Overflytning fra en medlemskategori til en anden.
Medlemskategorierne rangeres fra højeste til laveste medlemskategori således:
Fuldtidsmedlem (Fakturagruppe: Senior, Yngling, studerende, junior)
Fleksmedlem 3

Fleksmedlem 2
Fleksmedlem 1
Rangemedlem
Medlemmer kan flytte fra en lavere medlemskategori til en højere gennem hele sæsonen:
Kontingentet reguleres ved, at allerede betalt kontingent fratrækkes det nye kontingent, med skyldig
hensyntagen til tidspunkt på året.
Ønsker et medlem at flytte fra et Fuldtidsmedlemskab til en lavere (ikke passivt medlemskab) kan det
ske til 31.12. og 30.6.
Medlemmet vil blive opkrævet et gebyr på 500,00 kr. i forbindelse med flytningen.
Allerede betalt kontingent modregnes ikke.
Administrationsomkostninger tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab.
Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan overgå til aktivt medlemskab uden
betaling af administrationsomkostninger.
Studerende og lærlinge beregnes i forbindelse med kontingent og administrationsomkostninger som
ynglinge.
Kontingentet er et kalenderårskontingent, men medlemmerne tilbydes at betale i 2 halvdele, med forfald den
1. februar og 1. august.
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingentets størrelse kan dog reguleres indenfor et kalenderår med en generalforsamlingsbeslutning og et
tillæg til kontingentet, kan opkræves i august måned samme år.
Kontingentrestance udover 1 måneder medfører lukning af DGU kort.
Såfremt klubben rykker medlemmet for kontingentindbetaling, pålægges medlemmet et rykkergebyr på kr.
100,00.
Vedr. Punkt 6:
Værdi i passivt medlemskab.
Passivt medlemskab
Golf er en livslang kærlighed.
Mangeårige medlemmer tvinges derfor til på et tidspunkt til at vælge passivt medlemsskab af
helbredsmæssige grunde. Lysten til stadig at være sammen med vennerne fører til denne medlemsform
uden mulighed for at spille en gang imellem.
Forslag - passivt medlemskab skal indebære at man har ret til 10 spilledage om året mod betaling af halv
greenfee.
Forslaget anbefales kraftigt med tanke på, at det drejer sig om medlemmer, der i årevis har bidraget til
klublivet ved aktiv deltagelse, og derfor bør de tilgodeses. Det vil også styrke klubbens image, som en klub,
der tilgodeser sine ældre medlemmer.
Ole Parmo Stormholt
- Vedr. Punkt 7:
- Aksel Beckmann er på valg – og er villig til genvalg
Vedr. Punkt. 9:
- Erik Jensen er på valg – og genopstiller
- Svend Troelsen er på valg – og genopstiller
- Lene Strandby Andersen er på valg – og genopstiller

Vedr. Punkt 10:
Susanne Friis er på valg og 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 2018 bliver uddelt.
Turneringsudvalget fremlægger matchplan for 2019
Baneudvalget fremlægger planer for banen i 2019.

