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Risskov d. 2. august 2021 

 

Mollerup Golf Club - indkaldelse til ordinær generalforsamling  

mandag d. 30. august 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. 
 
Den ordinære generalforsamling - indvarslet til onsdag d. 17. marts, - måtte d. 12. 
marts udskydes pga. corona-situationen. I henhold til DIF/DGU’s vejledning til klub-
berne 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 down-
loades fra hjemmesiden. 
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Praktisk information 

 

Krav om coronapas 

Adgang til generalforsamlingen kræver coronapas. ’Det er lovligt at afholde generalfor-

samlingen, selvom det kan betyde, at medlemmer, der ikke har coronapas, ikke kan del-

tage.’ (Se: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/generalforsamling-i-idraetsforenin-

ger-i-2021-i-lyset-af-coronarestriktioner). 

Arealkrav og afstand 

Deltagerne skal i det væsentligste sidde ned og bør sidde på faste pladser. Der er et are-

alkrav til lokalet, så der er mindst 2 m2 pr. deltager. Der skal være mindst 1 m mellem de 

siddende. 

Tilmelding via GolfBox 

’Det er lovligt at kræve tilmelding i passende tid forud for generalforsamlingen, da besty-

relsen forud for mødet skal påse, at arealkrav og afstandskrav kan overholdes. Det må an-

befales, at der stilles krav om tilmelding.’ (Se: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artik-

ler/generalforsamling-i-idraetsforeninger-i-2021-i-lyset-af-coronarestriktioner). 

Margeritsalen har plads til 174 gæster iht. kravet om 2 m2 pr. person. Af hensyn til arrange-

mentets praktiske afvikling under ovenstående forudsætninger, er tilmeldingsfristen derfor 

fredag d. 27. august kl. 12.00. Tilmelding på GolfBox. 

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 

Både parkeringspladsen ved Vejlby Risskov Hallen og parkeringspladsen ved Risskov Gym-

nasium (Tranekærvej) kan benyttes.  

Der er kun adgang til Margeritsalen fra Vejlby Risskov Hallens parkeringsplads. Vi opfordrer 

til, at man bærer mundbind ved ankomst. 

Bestyrelsen 
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