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     Risskov den 8. marts 2023 

 

indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mollerup Golf Club 

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 – 22.00 

 

Ifølge vedtægternes § 8 stk. 2 skal indkaldelse af generalforsamling ske med 

mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. (Dvs. senest midnat onsdag 

den 8. marts 2023). 

Sted: Mollerupsalen, Mollerup Golf Club, Mollerupvej 7, 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. Ikke valg af formand i 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. 

 

 

 

Vedrørende dagsordenens enkelte punkter: 

 

Vedr. pkt. 3: Årsregnskab. 
          Årsregnskabet offentliggøres 16. marts. 
 
Vedr. pkt. 5: Fastsættelse af kontingent og indskud. 
          Forslag til kontingent og indskud offentliggøres 16. marts. 
 

Vedr. pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen. 
          Forslag fra bestyrelsen offentliggøres 16. marts. 
 
Vedr. pkt. 7: Forslag fra medlemmer. 
          Forslag fra medlemmer offentliggøres 16. marts. 
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Vedr. pkt. 8: Valg af formand. 
          Der er ikke valg af formand. 

 
Vedr. pkt. 9: Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
          På valg er Louise Schmidt som ikke ønsker genvalg. Anton Sønniksen,  
          Erwin Berngruber og Gert Nielsen som alle er villige til genvalg. 
 

           

Vedrørende vedtægterne: 

 
Vedtægternes § 9: 
Stk. 2: 
Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære 

generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen.  (Dvs. senest midnat onsdag den 1. marts 2023). 
 
Stk. 3: 
Årsregnskab og de forslag, der af bestyrelsen eller af medlemmer ønskes forelagt 

en generalforsamling, skal senest ugedagen før generalforsamlingen være 
fremlagt til gennemsyn for medlemmerne ved opslag i klubhuset og på klubbens 
hjemmeside, hvis en sådan er aktiv. (Dvs. senest midnat torsdag den 16. marts 
2023). 
 

Stk. 4: 

Kandidater til formandsposten skal være anmeldt til bestyrelsen senest 10 dage før 
generalforsamlingen (Dvs. senest midnat søndag den 12. marts 2023). Bestyrelsen 

skal senest ugedagen før generalforsamlingen offentliggøre kandidaternes navne 
ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv. Hvis 
kandidaterne ønsker at fremsætte et valgprogram, skal dette offentliggøres 

samtidig. (Dvs. senest midnat torsdag den 16. marts 2023). 
 
Stk. 5: 

Kandidater til bestyrelsen skal være anmeldt til bestyrelsen senest 10 dage før 
generalforsamlingen. (Dvs. senest midnat søndag den 12. marts 2023). Kandidater 

skal desuden have et aktivt medlemskab på mere end 3 måneder. Bestyrelsen skal 
senest ugedagen før generalforsamlingen offentliggøre kandidaternes navne ved 
opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv. Hvis 
kandidaterne ønsker at fremsætte et valgprogram, skal dette offentliggøres 
samtidig. Såfremt bestyrelsen finder, der ikke er opstillet kandidater nok, jf. § 13 stk. 

1, kan opstilling finde sted på selve generalforsamlingen.  
 
Alle forslag vedr. dagsordenens pkt. 7 og 9 sendes til sekretariatsleder Anette 
Syvertsen as@mollerupgolfclub.dk jf. ovenstående tidsfrister.  
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Vedtægternes § 10, stk. 5: 
Et medlem kan skriftligt meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig 

på en generalforsamling. Ethvert fremmødt medlem kan alene i henhold til 
fuldmagt stemme for 1 fuldmagtsgiver.  
 

Fuldmagt kan downloades fra hjemmesiden. 
 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at bakke op om foreningsdemokratiet og 

evt. gøre brug af bestemmelsen om fuldmagt.  

Årsregnskabet er fremlagt på sekretariatet. Medlemmer som måtte ønske en 
nærmere gennemgang kan henvende sig til manager Jan Lauridsen. 
 

Tilmelding via Golfbox 

Af hensyn til arrangementets praktiske afvikling opfordrer bestyrelsen til, at man 

tilmelder sig på Golfbox senest onsdag den 22. marts 2023. 

 

Mollerup Golf Club                                                                                                            

Bestyrelsen 
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