Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Søllerød Golfklub
Torsdag den 20. august 2020 kl. 19.30
(Afholdes i Kulturcenter Mariehøj (Per Kirkeby salen), Øverødvej 246B, 2840 Holte)
Dagsorden

1.

Valg af dirigent.

2.

Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2019) til
godkendelse og meddelelse af decharge.

4.

Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud for
indeværende år (2020) til godkendelse.

5.

Forelæggelse af forventede medlemskontingenter for det efterfølgende år (2021).

6.

Forslag fra bestyrelsen.
a. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer (bilag 1 og bilag 2).
b. Bestyrelsen stiller forslag om tinglysning af deklaration (bilag 3).

7.

Forslag fra medlemmerne.
Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 10. august 2020 kl.12.00.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
1) Stephen Horner, opstillet af bestyrelsen og villig til genvalg
2) Torben Otte Jørgensen, der opstilles af bestyrelsen
3) John Ottesen, der opstilles af bestyrelsen
idet både Torben Otte Jørgensen og John Ottesen har været udpeget af bestyrelsen som
fungerende bestyrelsesmedlemmer siden sidste ordinære generalforsamling, jf.
vedtægternes § 7 stk. 3. Torben Otte Jørgensen har fungeret som kasserer og John
Ottesen har været en del af sponsor- og Rekrutteringsudvalget.
Bestyrelsen opstiller ligeledes følgende nye kandidater (bilag 4):
Hanne Borchersen, der har været fungerende bestyrelsesmedlem siden marts 2020
Susanne Bisgaard Rørly

9.

Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

10.

Eventuelt.

Bestyrelsen den 28. juli 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - se nedenfor

Ekstraordinær generalforsamling

Vedtagelsen af det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer på den ordinære
generalforsamling den 20. august 2020 kræver jf. §11 stk. 1 at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med en majoritet på 2/3 af de
afgivne stemmer.
Idet halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke forventes at være repræsenteret til
generalforsamlingen den 20. august 2020 indkaldes der derfor i henhold til bestyrelsens beslutning
og vedtægternes § 11 stk. 2 til

Ekstraordinær generalforsamling
til afholdelse
Mandag den 31. august 2020 kl. 18.00
i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Afstemning om bestyrelsens forslag fremsat på den ordinære generalforsamling om
vedtægtsændringer.

Bestyrelsen den 28. juli 2020

