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G E N E R A L F O R S A M L I N G 
 

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub 

 

 

TORSDAG DEN 02. SEPTEMBER 2021 kl. 19.00 

i 

K L U B H U S E T 

 

Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde 

 

Generalforsamlingen omhandlende foreningsåret 2020, der på grund af 

myndighedernes udmeldte Coronarestriktioner måtte udsættes fra det 

normale afviklingstidspunkt i marts måned 2021, er åben for klubbens 

aktive og passive medlemmer, repræsentanter og personale fra Greve 

Golfbane samt pressen og afholdes med følgende: 
 

D A G S O R D E N 
 

1: Generalforsamlingens åbning. 

 

2: Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Torben Lindholm. 

 

3: Beretning om klubbens virksomhed i 2020 – bilag 1. 

 

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
     Medlemmer kan rekvirere regnskabet ved mail til k-c@tunenet.dk  

 

5: Indkomne forslag. 

    Vedtægtsændring. 

    Bestyrelsen foreslår navnet på Handicapsystemet i vedtægtens § 9 ændret  

    fra EGA til WHS. 

    Begrundelse: Er i dag en realitet.  

 

6: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

    a : Indskud kr. 0 

    b : Specificeret budget forelægges. 

    c : ”Medlemskategorier og kontingenter for 2021  – bilag 2. 

 

 



 

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

     A: 3 bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode: 

          Nuværende Inge Larsen, der indstilles til genvalg. 

          Nuværende Søren Leander Nielsen, der indstilles til genvalg. 

          Nuværende Johny Fuchs, der indstilles til genvalg.        

         

 

     B: 1 bestyrelsesmedlem for en toårig periode: 

           Bruno Lundgård Hansen ønsker uden for tur at udtræde af bestyrelsen af   

           arbejdsmæssige grunde, hvorfor bestyrelsen indstiller: 

 

           Erik Westergaard til nyvalg.    

 

8: Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 

 

    A: 1 revisor for en toårig periode: 

         Nuværende Stig Person, der indstilles til genvalg.     

          

    B: 1 revisorsuppleant for en etårig periode: 

          Erik Rømer, der indstilles til genvalg. 

       

9: Eventuelt. 

 

Greve Golfklub 

Bestyrelsen 

Frede Kruse-Christiansen 

Formand 

 

 

 

 

 

Opmærksomheden henledes på: 

 

Vedtægterne § 4 stk. 3: ” Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge 

dansk lovgivning er personligt myndige, med hver en stemme.” 

 

Vedtægterne § 4 stk. 4: ” Hvert medlem har 1 stemme og kan der udover afgive stemme 

ved fuldmagt fra et fraværende medlem.” 

 

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) stemmer derfor. 

 

 

 

 

 

 


