Mollerup Golf Club - indkaldelse til ordinær generalforsamling
mandag d. 26. oktober 2020 kl. 19.00 – 22.00

Ifølge vedtægternes § 8 stk. 2 skal indkaldelse af generalforsamling ske med
mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Sted: Margeritsalen, Vejlby Risskov Hallen, Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov.
Dagsorden iht. Vedtægternes § 9, stk. 1:

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.
Den ordinære generalforsamling - indvarslet til tirsdag d. 17. marts, - måtte d. 12.
marts udskydes pga. corona-situationen. I henhold til DIF/DGU’s vejledning til klubberne gennemføres generalforsamlingen med den i marts udsendte dagsorden.
Der kan således ikke fremsættes nye forslag til dagsordenen.
Et medlem kan skriftligt meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig
på en generalforsamling (vedtægternes § 10, stk. 5). Ethvert fremmødt medlem
kan alene i henhold til fuldmagt stemme for 1 fuldmagtsgiver. Fuldmagt kan downloades fra hjemmesiden.
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Praktisk information
Forsamlingsforbuddet

Generalforsamlinger er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på maksimalt 50 personer.
Ifølge DGUs retningslinjer er følgende gældende: Der skal være 2 m2 pr. gæst og følgende skal respekteres: ’Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser
med retning mod f.eks. en scene eller et podium, kan der dog være op til 500 personer til
stede samtidig. Det vil være en konkret vurdering, om kriteriet ’i al væsentlighed’ kan siges
at være opfyldt. Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten
af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man
f.eks. skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt
kortvarigt henter f.eks. forplejning i en bar, på et bord eller lignende.’
Mødet skal slutte senest kl. 22.00.

Tilmelding via Golfbox

Margeritsalen har plads til 174 gæster iht. kravet om 2 m2 pr. person. Af hensyn til arrangementet praktiske afvikling under ovenstående forudsætninger, opfordrer bestyrelsen kraftigt til, at man tilmelder sig på Golfbox senest søndag d. 25. oktober.

Fuldmagt

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at bakke op om foreningsdemokratiet. Vi skal dog
samtidig – corona-situationen taget i betragtning – gøre opmærksom på, at ægtefæller
kan overveje at lade den ene stemme ved fuldmagt.

Parkering og ankomst

Parkeringspladsen ved Risskov Gymnasium (Tranekærvej) kan benyttes. Parkeringspladsen
ved Vejlby Risskov Hallen er optaget af coronatest telte og kan derfor ikke benyttes.
Der er kun adgang til Margeritsalen fra Vejlby Risskov Hallens østlige side (ud mod VejlbyRisskov Stadion). Indgangen ligger ved siden af 3 brune søjler. Vi opfordrer til, at man bærer mundbind ved ankomst.
Bestyrelsen
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