Risskov d. 1. marts 2021

Mollerup Golf Club - indkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag d. 17. marts 2021 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 (kun relevant i lige år).
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.
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.

Tidsfrister i forbindelse med generalforsamlingen:

o Vedr. dagsordenens pkt. 7: Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage før, dvs. søndag d. 7. marts. Forslag sendes til formanden på følgende mailadresse: ralking@ralking.dk
o Vedr. dagsordenens pkt. 3: Det reviderede årsregnskab offentliggøres senest
ugedagen før, dvs. onsdag d. 10. marts.
o Vedr. dagsordenens pkt. 6 og 7: Forslag fra hhv. bestyrelsen og medlemmerne offentliggøres senest ugedagen før, dvs. onsdag d. 10. marts.
Mollerup Golf Club

Mollerupvej 7 - 8240 Risskov - Telefon 8678 5556
Mail info@mollerupgolfclub.dk - CVR. nr. 16460400

1

Coronarestriktioner

Bestyrelsen er bevidst om, at generalforsamlingen næppe kan gennemføres d. 17.
marts med de nuværende coronarestriktioner. Generalforsamlingen indkaldes i
henhold til vedtægterne. De forskellige frister for hhv. indsendelse af forslag og offentliggørelse vil blive fuldt, hvorefter der tages stilling til, hvorvidt generalforsamlingen kan gennemføres eller må udskydes. Vi gør for god ordens skyld opmærksom
på, at DGU følger samme procedure vedr. DGUs repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen
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