Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30
i klubhuset
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 (2014) til
godkendelse og meddelelse af decharge.

4.

Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og ansvarligt
lån for indeværende år (2015) til godkendelse.

5.

Forelæggelse af foreløbigt budget, medlemskontingenter, indskud og ansvarligt lån for det
efterfølgende år (2016) til godkendelse.

6.

Forslag fra bestyrelsen.
Vedtægtsændringer jvf. vedlagte bilag A og B. Vedtægtsændringerne gennemgås og der
stemmes om vedtægterne enkeltvis.
Der henvises i øvrigt til de nuværende vedtægter på hjemmesiden.
Der kan ligeledes afhentes et eksemplar af vedtægterne i sekretariatet.

7.

Forslag fra medlemmerne.
Skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 12. marts 2015 kl.12.00.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Jesper Andersen, Peter Sparre Andersen og Anders Bjerno.
Jesper Andersen og Peter Sparre Andersen er villige til genvalg.
Anders Bjerno har ikke mulighed for genvalg, da han falder for anciennitetsfristen
jf. vedtægternes §7 stk. 1 .
Bestyrelsen opstiller følgende kandidater:
Torben Just Madsen
Lone Christensen

9.

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

10.

Eventuelt.

Bestyrelsen den 25. februar 2015

Brillerne 9

l

2840 Holte

l

Tlf.: 45 80 17 84

l

info@sollerodgolf.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - se bagsiden
SE nr.: 43303813

l

l

Nykredit Bank 5493 - 2350206

www.sollerodgolf.dk

Ekstraordinær generalforsamling

Vedtagelse af de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer på den ordinære
generalforsamling den 26. marts 2015 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 26. marts 2015 indkaldes derfor i henhold til vedtægternes § 11
stk. 2 til
Ekstraordinær generalforsamling
mandag den 30. marts 2015 kl. 19.30
i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af vedtægterne
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