Mollerup Golf Club
Ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.00
Indkaldelse
Ifølge vedtægternes § 8 stk. 2 skal indkaldelse af generalforsamling ske
med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Sted: Aarhus Business College (tidl. Aarhus Købmandsskole), Vejlby
Centervej 50, 8240 Risskov
Dagsorden iht. Vedtægternes § 9, stk. 1
Dagsorden

1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4.

Orientering om budget for indeværende år.

5.

Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år.

6.

Forslag fra bestyrelsen.

7.

Indkomne forslag fra medlemmerne.

8.

Valg af formand.

9.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
11. Valg af 3 medlemmer til Amatør- og ordensudvalget.
12. Valg af 1 suppleant til Amatør- og ordensudvalget.
13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
14. Eventuelt.
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Vedrørende dagsordenens enkelte punkter:
Vedr. pkt. 3: Årsregnskab.
➢ Årsregnskabet offentliggøres senest tirsdag d. 13. marts.
Vedr. pkt. 5: Fastsættelse af kontingent og indskud.
➢ Bestyrelsen indstiller uændret kontingent for 2019.
➢ Bestyrelsen finder ikke, der er basis for at genindføre indskud på nuværende
tidspunkt.
Vedr. pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen.
➢ Bestyrelsen fremsætter forslag vedr. overtagelse af Peters gård. Forslaget
fremlægges senest tirsdag d. 13. marts.
Vedr. pkt. 7: Forslag fra medlemmerne.
➢ Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag d. 10.
marts. Forslag sendes til formanden på mailadressen ralking@ralking.dk.
➢ Forslag fra medlemmerne offentliggøres senest tirsdag d. 13. marts.
Vedr. pkt. 8: Valg af formand.
➢ Kandidater til formandsposten skal anmeldes til bestyrelsen senest lørdag d.
10. marts på mailadressen ralking@ralking.dk. Navne på kandidater (og. evt.
program) offentliggøres senest tirsdag d. 13. marts.
➢ HC Ralking er på valg (2-årig periode). HC modtager genvalg.
Vedr. pkt. 9: Valg af medlemmer til bestyrelsen.
➢ På valg er (2-årig periode): Jesper Lorentzen, Hans Martin Skou og Ulla Køpfli.
Alle modtager genvalg.
Vedr. pkt. 10: Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
➢ Suppleanter er valgt for en 1-årig periode.
Vedr. pkt. 11: Valg af 3 medlemmer til Amatør- og ordensudvalget.
➢ I henhold til § 16 stk. 1 skal klubben have et Amatør og ordensudvalg bestående af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
➢ Nuværende medlemmer er: Jesper Abel, Henrik Vinther Jensen og Per Bundgaard.
Vedr. pkt. 12: Valg af en suppleant til Amatør og ordensudvalget.
➢ Vilkår – se pkt. 11.
➢ Nuværende medlem: Anton P. Sønksen.
Vedr. pkt. 13: Valg af revisor og revisorsuppleant.
➢ Nuværende: revisor: Poul Lindberg, revisorsuppleant: Jesper Abel.
➢ Såvel Poul som Jesper modtager genvalg.
Forslag offentliggøres ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen
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