Indkaldelse til
Generalforsamling i Svendborg Golf Klub
den 31. marts 2022 kl. 19.00-21.30
Vi forventer, at generalforsamlingen afholdes i Svendborg Golfrestaurant, Tordensgårdevej 5, 5700
Svendborg. Dog kan det blive nødvendigt at flyttet til et større lokale, hvis deltagerantallet bliver
for stort i forhold til pladsen.
HUSK tilmelding til generalforsamlingen i GolfBox:
https://svendborggolfklub.dk/sgk-turneringskalender/#/competition/3214131/info

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Årsrapport 2021, Revisionsprotokol 2021 og Ledelsens regnskabserklæring 2021 finder du på
klubbens hjemmeside https://svendborggolfklub.dk/referater-bestyrelsesmoeder/
Januar 2021 skiftede Danmark til nyt handicapsystem. Det er et fælles system for hele verden og
kaldes internationalt for World Handicap System. I Danmark kalder vi det blot Handicapsystemet.
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Handicapudvalget vedr.
det nye handicapsystem.

Kommentar til dagsordenen til generalforsamlingen 2022
Ad 1: Bestyrelsen foreslår en dirigent
Ad 3: Formanden fremlægger bestyrelsens beretning om årets gang i golfklubben.
Hvert medlem af bestyrelsen aflægger en mundtlig beretning fra eget ansvarsområde.
Ad 4: Revideret regnskab 2021 v. revisor Lilly Jeppesen.
Regnskabet fremlægges på baggrund af bestyrelsens godkendelse.
Budget 2022 til godkendelse herunder kontingent/ Jan Find Petersen
Ad 5: Behandling af indkomne forslag
•

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §4
Medlemskabet kan kun opsiges/nedgraderes med 1 måneds varsel til klubbens sekretariat
til d. 1. januar eller 1. juli.
Indmeldelse/opgradering på ny, tidligst efter 1 år – i modsat fald betales kontingent for
den mellemliggende periode. – se den fulde beskrivelse af §4 her

•

Claus Lægsgaard og Søren Seiersen foreslår:
Nedlæggelse af FU – Udvalg
Jf. §7 Ændring for afholdelse af ordinær generalforsamling ønskes fra nuværende ”inden
udgang april” til fremover at skulle afholdes medio november.

Ad 6: Valg til bestyrelsen for en 3-årig periode
Finn Lørup
Ingrid Strandby

modtager genvalg
modtager genvalg

Ad 7: Der skal vælges 2 suppleanter

