Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling klubbens 46. driftsår (1972 – 2018)
Horsens Golfklub, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens
GENERALFORSAMLING 2019 - INDKALDELSE
Til medlemmerne i Horsens Golfklub!

Horsens, den 1. februar 2019

Herved indkaldes til Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling, der afholdes
Tirsdag den 26. februar 2019 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 forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen.
§ 7 - Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen består af 5 - 9 medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen vælges
således, at den ene halvdel (2 - 4 medlemmer) afgår det ene år og den anden halvdel (3 - 5
medlemmer) det andet år. Endvidere vælges to suppleanter, som er på valg hvert år. Såfremt et
bestyrelsesmedlem afgår før tiden, indtræder suppleanten for den resterende del af
pågældendes valgperiode. Genvalg kan finde sted.
Ændres til:
§ 7 - Bestyrelsen
7.1 Med virkning fra ordinær generalforsamling d. 26.02.2019 består bestyrelsen af 6
medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen vælges således, at den ene halvdel (3
medlemmer) afgår det ene år og den anden halvdel (3 medlemmer) det andet år. Endvidere
vælges to suppleanter, som er på valg hvert år. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår før tiden,
indtræder suppleanten for den resterende del af pågældendes valgperiode. Genvalg kan finde
sted.
6. Forslag fra medlemmerne: Der foreligger ingen forslag fra medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Per Offersen – ønsker at fratræde udenfor tur.
Henning Barsøe – villig til genvalg – foreslås valgt for 2 år.
Rolf Østergaard - villig til genvalg – foreslås valgt for 2 år.
Steen Funch Hansen – villig til genvalg – foreslås valgt for 2 år.
Josephine Meldgård foreslås nyvalgt for 1 år.
Bestyrelsen foreslår Jesper Bach Jensen og Keld Hoffman, 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.
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9. Eventuelt.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Indkaldelsen er udsendt pr. e-mail (pr. post til dem som ikke har e-mail)! Fra mandag den 11.
februar 2019 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 PDFformat på www.horsensgolfklub.dk.
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