Kære medlem i Gilleleje Golfklub
Gilleleje den 1. juli 2021
I forbindelse med årets generalforsamling den 27. juni 2021, blev der behandlet et forslag fra
bestyrelsen omkring ændringer af klubbens vedtægter.
På den ordinære generalforsamling var der et klart flertal for, at dette ændringsforslag skulle
vedtages
Da der ikke var 2/3 del af de stemmeberettigede tilstede ved den ordinære generalforsamling, skal
der ifølge vedtægternes § 13 indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Her skal forslaget igen
sættes til afstemning.

1. Da der stadig er et forsamlingsforbud skal bestyrelsen forud for mødet skal påse, at arealkrav
og afstandskrav kan overholdes derfor skal vi også denne gang have en tilmelding til den
ekstraordinære generalforsamlingen
Tilmelding skal ske HER: Eller her: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3020162
Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 12. juli kl. 12:00

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i
Gilleleje Golfklub
Onsdag den 14. juli 2021 kl. 17.00
Den ekstraordinære Generalforsamlingen afholdes i:
Gilleleje Golfklub
Sophienlund Allé 13,
3250 Gilleleje
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
a. Vedtægtsændringer HENT DEM HER
3. Eventuelt

Bilag 1.Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Nuværende
§3

Fremtidige
§3

Medlemskontingent godkendes af
generalforsamlingen for følgende kategorier af
medlemmer:

Medlemskontingent godkendes af
generalforsamlingen for følgende kategorier af
medlemmer:

1. Fuldtidsmedlemsskab Seniormedlemsskab,
som er fyldt 26 år pr. førstkommende 1. januar
2. Ungsenior, 18-25 år, begge inklusive med
førstkommende 1. januar som skæringsdato.
3. Junior, indtil det fyldte 18. år pr.
førstkommende 1. januar.
4. Passive medlemmer.
5. Flexmedlemmer

1. Fuldtidsmedlemsskab Seniormedlemsskab,
som er fyldt 26 år pr. førstkommende 1. januar
2. Ungsenior, 18-25 år, begge inklusive med
førstkommende 1. januar som skæringsdato.
3. Junior, indtil det fyldte 18. år pr.
førstkommende 1. januar.
4. Passive medlemmer.
5. Flexmedlemmer

Kontingent og eventuelt indskud fastsættes af
Bestyrelsen med virkning til først kommende
generalforsamling hvor kontingent og EVT
indskud for den pågældende kategori herefter
godkendes af generalforsamlingen.

For så vidt medlemskontingentet ikke overstiger
seneste års kontingent med tillæg af forhøjelse i
henhold til nettoprisindeks i henhold til
Danmarks Statistik. med oprunding til første Kr.
100,- fastsættes det af Bestyrelsen. Enhver
afvigelse herfra forelægges generalforsamlingen
Bestyrelsen fastsætter betingelserne og taksterne til afgørelse.
for greenfee-spil.
Kontingent og eventuelt indskud fastsættes af
For så vidt medlemskontingentet ikke overstiger Bestyrelsen med virkning til først kommende
seneste års kontingent med tillæg af forhøjelse i generalforsamling hvor kontingent og EVT
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Danmarks Statistik. med oprunding til første Kr. godkendes af generalforsamlingen.
100,- fastsættes det af Bestyrelsen. Enhver
afvigelse herfra forelægges generalforsamlingen Bestyrelsen fastsætter betingelserne og taksterne
for greenfee-spil samt kontingentet for
til afgørelse.
prøvemedlemskaber og introduktionstilbud

