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Ordinær generalforsamling i Greve ny Golfklub den 16. marts 2011 – Bilag 3  

 

Ad dagsordenen pkt. 5 – Indkomne forslag. 
 

 

Forslag A, vedtægtsændring: 

  

Bestyrelsen foreslår at klubbens navn i § 1 stk. 1 ændres til Greve Golfklub (GGK). 

 

Forslag B, vedtægtsændring: 

 

På baggrund af Dansk Golf Unions ændrede regler om medlemskategorier – herunder indførelse af 

begrebet ”Flexmedlemsskabskategori” er det nødvendigt at ændre: 

§ 2 stk. 4 fra:  

” Klubben omfatter følgende medlemskategorier: 

- Seniorer (over 25 år) 

- Hverdagsmedlemmer (over 25 år) 

- Ung seniorer (19 – 25 år) 

- Ung seniorer under uddannelse (- 25 år) 

- Juniorer (til og med 18 år) 

- Green- Pas medlemmer 

- Passive medlemmer 

- Andre medlemskategorier som godkendt af DGU” 

til følgende forslag: 

” Klubbens medlemskategorier, der tilrettelægges i overensstemmelse med DGU’s regler, 

omfatter følgende: 

- Seniorer fuldtidsmedlemmer (over 25 år) 

- Seniorer hverdagsmedlemmer (over 25 år) 

- Studerende ung seniorer (indtil 26 år) 

- Juniorer (indtil 18 år) 

- Passive medlemmer 

- Andre af DGU godkendte medlemskategorier efter bestyrelsens nærmere 

bestemmelse. 

 

Forslag C, vedtægtsændring: 

 

Med samme begrundelse og i tilslutning til ovenstående forslag B foreslår bestyrelsen at: 

§ 2 stk. 5, der lyder:  ”Medlemskategorierne seniorer, ung seniorer og juniorer er 

fuldtidsmedlemmer.”, udgår. 

Stk. 6 bliver herefter stk. 5, o. s. v. i § 2. 



 

Forslag D, vedtægtsændring: 

 

Idet bestyrelsen finder det forkert, at klubbens revisor (eller revisorsuppleant) også kan have sæde i 

bestyrelsen foreslås: 

Ny § 4 stk. 8: ” Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år og skal vælges uden for 

bestyrelsen.” 

Stk. 8 bliver herefter stk. 9, o. s. v. i § 4. 

 

Forslag E, vedtægtsændring: 

 

Bestyrelsen foreslår, at der fastlægges valg af revisorsuppleant ved en tilføjelse i 

§ 4 stk. 11 nr. 7: 

Fra: ”Valg af revisor” 

Til: ”Valg af revisor og revisorsuppleant” 

 

 

 

 

       

 

Bestyrelsen 

Frede Kruse-Christiansen  

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægterne § 4 stk. 5: 

”Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 

dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer (inkl. Fuldmagter) stem- 

mer derfor.”  

             


