Horsens Golfklub, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens
GENERALFORSAMLING 2022 - Indkaldelse
Til medlemmerne i Horsens Golfklub!

Horsens, den 24. januar 2022

Herved indkaldes til Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling, der afholdes
Mandag den 21. februar 2022 kl. 19.00
i Cafe Golfert, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud
5.

Forslag fra bestyrelsen: Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne: Der foreligger ingen forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
Josephine Meldgaard – villig til genvalg
Henrik Nielsen – villig til genvalg
Hans Lomholt – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Daniel Frederiksen
Bestyrelsen foreslår Brian Haven Jensen og René Sommer valgt som suppleanter (begge er
villige til valg)
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Helle Lorentzen
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorsuppleant Erling Walther Madsen
9. Eventuelt
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om
ændring af klubbens vedtægter, om anlæggelse af ny bane, køb/salg/prioritering af fast ejendom
eller opløsning af klubben samt lignende dispositioner kræves dog, at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer.
Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst otte dages varsel indkalde
til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden fire uger efter den første generalforsamling.
Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset
disses antal.
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Indkaldelsen er udsendt pr. e-mail (pr. post til dem som ikke har e-mail).
Fra fredag den 11. februar 2022 vil alt generalforsamlings-materiale (indkaldelsen, bestyrelsens
beretning, regnskabet med budget og revisionsberetningen) være ophængt til gennemsyn for
medlemmerne på informationstavlen i klubhuset. Det vil endvidere være tilgængeligt til fri
læsning/download i PDF-format på www.horsensgolfklub.dk under nyheder – bestyrelsen.
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