Generalforsamling i

Gilleleje Golfklub
Onsdag den 8. april 2020
kl. 19:00

i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19,
3250 Gilleleje

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i

Gilleleje Golfklub
Onsdag den 8. april 2020 kl. 19:00
Generalforsamlingen afholdes i Gilleleje Hallen, Møllegården,
Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af indskud og medlemskontingenter:
5. Forslag fra bestyrelsen
Ændring af klubbens vedtægter i henhold til fremsendte forslag
Se Bilag 1

6. Forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Richardt Juhl, Sigurd Andersen og Erik B. Jensen
Bestyrelsen foreslår genvalg til Richardt Juhl, Sigurd Andersen og Erik B. Jensen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Grant Thornton v/ Bo Lysen erklærer sig villig til genvalg
Revisorsuppleant Grant Thornton v/ Claus Koskelin erklærer sig villig til genvalg.
9. Eventuelt
Gilleleje Golfklub den 16. marts
Niels Freiesleben
Formand
PS: Skriftlig beretning vil blive udsendt før generalforsamlingen. Klubbens årsregnskab vil blive fremlagt i
sekretariatet til gennemsyn fra 14 dage før generalforsamlingen.

Bilag 1:
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Nuværende

Fremtidige

§1 2. afsnit

§1 2. afsnit

Klubbens formål er at eje og drive en golfbane
på mindst 18 huller, beliggende Ferlevej 50-52,
Gilleleje, for her at give medlemmerne
mulighed for at dyrke golf, samt i øvrigt at
udbrede kendskabet til og færdigheden i golf.

Klubbens formål er at eje og drive en golfbane
på mindst 18 huller, beliggende Sophienlund
Alle 13, 3250 Gilleleje, for her at give
medlemmerne mulighed for at dyrke golf,
samt i øvrigt at udbrede kendskabet til og
færdigheden i golf.

§ 14, 2. sætning

§ 14, 2. sætning

I tilfælde af klubbens opløsning træffer
generalforsamlingen ved simpelt
stemmeflertal afgørelse vedrørende den
endelige opløsning samt fastsætter
bestemmelser om den nærmere
fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens
formueforhold. Eventuelt overskud ved
afviklingen tilfalder almennyttige formål af
golfmæssige karakter.

I tilfælde af klubbens opløsning træffer
generalforsamlingen ved simpelt
stemmeflertal afgørelse vedrørende den
endelige opløsning samt fastsætter
bestemmelser om den nærmere
fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens
formueforhold. Eventuelt overskud ved
afviklingen tilfalder en anden forening m.v.,
som er hjemmehørende her i landet eller i et
andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende
eller på anden måde almennyttigt formål

