
 

 

 
 

 

 

 

 

Dagsorden 

Generalforsamling i Maribo Sø Golfklub 

Torsdag 25. marts 2021 kl. 19.00  

i Maribo Hallen 
1. Valg af dirigent. 

 

2. Valg af stemmetællere. 

 

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse, for det seneste år. 

 

4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. 

 

5. Forslag til medlemskontingent. 

Bestyrelsens forslag til halvårligt medlemskontingent for perioden 1/7 2021 til 30/6 2022:  

Uændret.  

Kontingentgrupper     Fra 1.1.2021: 1.7. 2021: 1.1.2022:     

Junior 0 – 18 år           kr.    750.-  kr.    750,-   kr.    750,-    

Junior u/banetilladelse          kr.    375.-  kr.    375,- kr.    375,- 

Ungsenior u/udd. (SU)          kr.    800,-  kr.     800,- kr.    800,- 

Ungsenior 19 – 25 år          kr. 1.900.-  kr.  1.900,- kr. 1.900,-   

Senior fra 26 år          kr. 3.050,-  kr.  3.050,-   kr. 3.050,-     

Firma            kr.  3.050.- kr.  3.050,-   kr.  3.050,-    

Long distance          kr.  2.000,- kr.  2.000,- kr.  2.000,- 

Flexmedlem+ m/5 greenfee      kr. 1.000,- kr.  1.000,- kr.  1.000,- 

Flexmedlem (ved spil 

betales fuld greenfee)          kr.    500,-  kr.     500,-     kr.    500,-    

Flexmedlem o/75 år -  

9-huller på hverdage          kr.  1.750,-       kr.  1.750,-  kr.  1.750,- 

Passive           kr.    150,-  kr.     150,-  kr.     150,-  

 

6. Forelæggelse af budget til orientering. 

 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

 

1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

§ 5 stk. 3 ændres fra: 

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i eventuelt klubblad eller 

ved bekendtgørelse i lokalt dagblad og på hjemmeside på nettet. 

Til 

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved elektronisk kommunikation (e-mail), annoncering i klubhus eller 

skriftligt med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne samt revideret 

regnskab. 

 

§ 5 stk. 8 ændres fra: 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse i eventuelt klubblad eller 

ved bekendtgørelse i lokalt dagblad. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Når 

ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme emne først finde sted efter 

afholdelse af ordinær generalforsamling. 

Til 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel ved elektronisk kommunikation (e-mail), 

annoncering i klubhus eller skriftligt med angivelse af dagsorden.  

 

§ 5 stk. 10 ændres fra: 

Ethvert stemmeberettiget medlem har ret til at få et forslag behandlet af generalforsamlingen og til at tage ordet. Forslag der 

ønskes behandlet på dagsordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før den ordinære generalforsamling. 

Til: 
Ethvert stemmeberettiget medlem har ret til at få et forslag behandlet af generalforsamlingen og til at tage ordet. Forslag der 

ønskes behandlet på dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsen senest den 15. februar før den ordinære generalforsamling. 

 

§ 5 stk. 9 ændres fra: 

Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Kun medlemmer, som iflg. Dansk lov er myndige, har stemmeret. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Til: 



 

Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeberettigede er aktive medlemmer, med hjemmeklub i 

Maribo Sø Golfklub, som iflg. Dansk lov er myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.   

 

2. Bestyrelsens forslag til mandat vedrørende låneomlægning: 

 

Bestyrelsen ønsker et mandat til at omlægge klubbens eksisterende realkreditlån i Nykredit til et nyt fastforrentet realkreditlån, der 

ikke er større end det eksisterende lån. Mandatets varighed gælder indtil den ordinære generalforsamling i 2022. 

 

 

8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Følgende er på valg for en 2-årig periode: 

Bestyrelsesmedlem: Anders Michaelsen - modtager genvalg  

Bestyrelsesmedlem: Susanne Keller   - modtager genvalg  

Bestyrelsesmedlem: Jan Nyborg  - modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem: Jørn Lavtsen  - ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen forslår genvalg af Anders Michaelsen, Susanne Keller og Jan Nyborg og nyvalg af Ole Nielsen  

9. Valg af suppleanter. 

           Bestyrelsen foreslår valg af:  

           Mogens Nielsen 

 

10. Valg af revisor 

På valg er LOU Revision 

           Bestyrelsen foreslår genvalg 

 

11. Eventuelt. 

 

Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Kun medlemmer, som iflg. Dansk lov er myndige har 

stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 


