Horsens Golfklub, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens
Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 2020 - Referat

Horsens, den 21. aug. 2020
Til medlemmerne i Horsens Golfklub.
Referat af Horsens Golfklubs ekstraordinære generalforsamling.
Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 17.00
I Cafe Golfert, Horsens Golfklub, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens
Dagsorden:
Formand Henning Barsøe bød velkommen til de 34 fremmødte
stemmeberettigede medlemmer
1. Valg af dirigent: Advokat Michael Bach Jensen blev valgt. Dirigenten
kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gik derefter
over til dagsorden
2. Vedtægtsændringer
Forslag fra bestyrelsen: Der foreligger forslag til vedtægtsændring fra
bestyrelsen.
Forslag 1
Nuværende:
§ 3 Kontingent og indskud
3.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens
indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:
1. Aktive medlemmer:
a) Seniormedlemmer, der er fyldt 25 år.
b) Seniormedlemmer, der er fyldt 25 år og ikke ønsker at betale
indskud men betaler forhøjet kontingent.
c) Ungdomsmedlemmer, der er fyldt 18 år, men ikke fyldt 25 år.
d) Juniormedlemmer under 18 år.
e) Long-distance medlemmer.
f) Par 3 medlemskab
g) Familiemedlemskab
2. Passive medlemmer.
3. Greenfee medlemmer
4. Prøvemedlemmer
3.2 Kontingentet betales i tre årlige rater med 1/3 senest 1. marts, 1/3 senest
1. juni og 1/3 senest 1. september.
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I det år, hvori optagelse finder sted, betales forholdsmæssigt kontingent for
den resterende del af året. Ved for sen betaling af kontingent påløber et
strafgebyr.
Ynglinge og seniormedlemmer under længerevarende uddannelse betaler
et reduceret kontingent til ophør af studie. Maksimalt dog til det år man fylder
30. Studiekort eller anden dokumentation skal kunne fremvises.
3.3 Ved optagelse i klubben betaler aktive og passive seniormedlemmer et
indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Indskuddet kan
deles i 3 lige store rater i et kalenderår uden meromkostning. Mod betaling
af et årligt tillæg, som fastsættes af bestyrelsen, kan indskuddet deles over
3 kalenderår.
Ynglinge og seniormedlemmer under længerevarende uddannelse har
mulighed for udskydelse af betaling af indskud til ophør af studie. Maksimalt
dog til det år man fylder 30. Studiekort eller anden dokumentation skal
kunne fremvises.
Såfremt et prøvemedlem ønsker ordinært medlemskab af Horsens Golfklub
godtgøres kontingentet for prøvemedlemskabet i det ordinære indskud.
Øvrige aktive medlemmer betaler ikke indskud. Ved overgang til
seniormedlem fra anden medlemskategori betales indskud, idet dog
passive medlemmer, som tidligere har været seniormedlem, kan overgå til
seniormedlemskab uden betaling af nyt indskud.
3.4 De af medlemmerne betalte indskud kan ikke kræves tilbagebetalt ved
ophør af medlemskab, henholdsvis overgang til anden medlemskategori.
Ændres til:
§ 3 – Medlemskategorier og kontingent
3.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsformer. Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier.
3.2 Bestyrelsen fastsætter alle øvrige takster - herunder greenfee.
3.3 Bestyrelsen kan tilbyde prøvemedlemskab af kortere eller længere varighed
og fastsætte reglerne herfor.
Forslag 1 blev motiveret af Formand Henning Barsøe, hvorefter man gik over til
afstemning. Forslaget blev vedtaget med 2/3 for.
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Forslag 2
Nuværende:
§ 4 - Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori og eksklusion
4.1 Gyldig udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske ved
skriftlig meddelelse til golfklubbens kontor. Udmeldelse henholdsvis
overgang til anden medlemskategori har virkning fra det efterfølgende år,
idet dog udmeldelse/overgang meddelt i perioden 1.1 - 1.3. har virkning fra
den 1.1. i det pågældende år.
Ændres til:
§ 4 - Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori
4.1 Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til
klubbens sekretariat. Anmodningen skal være sekretariatet i hænde senest
den 30. november og har virkning fra det efterfølgende regnskabsår.
Forslag 2 blev motiveret af Formand Henning Barsøe. Efter indlæg fra
forsamlingen, hvor der blev opfordret til at stemme imod forslaget gik man til
afstemning. Forslaget opnåede ikke 2/3 af stemmerne og blev dermed forkastet.

Forslag 3
Nuværende:
§ 6 - Generalforsamling
6.6.4 Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og
indskud.

Ændres til:
§ 6 - Generalforsamling
6.6.4 Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.
Forslag 3 blev vedtaget uden afstemning, da det er en konsekvensændring.

Referent:

Dirigent:

Karsten Sørensen
Club Manager

Michael Bach Jensen
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