
 

 

 
 

 

 

 

 

Dagsorden 

Generalforsamling i Maribo Sø Golfklub 

Torsdag 23. marts 2023 kl. 19.00 

i Maribo Sø Golfklubs klubhus 
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 2023 til 30/6 2024:  

  

Kontingentgrupper     Fra 1.1.2023: 1.7. 2023: 1.1.2024:     

Junior 0 – 18 år           kr.    775.-  kr.    800,-   kr.    800,-    

Junior u/banetilladelse          kr.    390.-  kr.    400,- kr.    400,- 

Ungsenior u/udd. (SU)          kr.    815,-  kr.     860,- kr.    860,- 

Ungsenior 19 – 25 år          kr. 1.930.-  kr.  2.025,- kr.  2.025,-   

Senior fra 26 år          kr. 3.100,-  kr.  3.250,-   kr.  3.250,-     

Firma            kr. 3.100.-  kr.  3.250,-   kr.  3.250,-    

Long distance          kr. 2.030,-  kr.  2.130,- kr.  2.130,- 

Flexmedlem+ m/5 greenfee      kr. 1.100,- kr.  1.200,- kr.  1.200,- 

Flexmedlem (ved spil 

betales fuld greenfee)          kr.    600,-  kr.     900,-     kr.    900,-    

Flexmedlem o/75 år -  

9-huller på hverdage          kr.  1.780,-       kr.  1.850,-  kr.  1.850,- 

 

Passive           kr.    150,-  kr.     175,-  kr.     175,-  

 

6. Forelæggelse af budget 2023 til orientering. 

 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen, ændring af vedtægternes § 10 – Opløsning. 

Nuværende tekst, 

Stk.1: Opløsning ved likvidation foreståes af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer ved 

simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens 

formueforhold. 

Stk. 2: Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union. 

Foreslået ny tekst, 

Stk. 1: I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om fremgangsmåden 

ved opløsningen, herunder afviklingen af  klubbens formueforhold. 

Stk. 2: Eventuelt overskud ved afviklingen skal anvendes til almennyttige formål i Lolland kommune. 

 

 

8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Følgende er på valg for en 2-årig periode: 

Bestyrelsesmedlem: Jan Nyborg  - modtager genvalg  

Bestyrelsesmedlem: Anders Michaelsen - modtager genvalg  

Bestyrelsesmedlem: Ole Nielsen  - modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem: Susanne Keller  - modtager genvalg 

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle 

9. Valg af suppleanter. 

            

 

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. 


