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Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 28.10.2019 

Emne: Indkaldelse til generalforsamling 

Ref.:  Klubbens vedtægter § 3 

 

Kære medlem af Værløse Golfklub 

Hermed indkaldes du ifølge vedtægterne til Værløse Golfklubs ordinære generalforsamling 

Mandag d. 18. november 2019 kl. 19:00 på Marie Kruse Skole  

Bygning ”Science”,  

Stavnsholtvej 31, 3520 Farum 

Dagsorden som medsendt. Værløse Golfklubs Årsregnskab med noter mv. findes i hæftet ”Årsregnskabet 

2018/19”.  

Formandens beretning samt øvrige beretninger findes i hæftet ”Bestyrelses- og Udvalgsberetninger 

2018/19”.  

Begge hæfter kan hentes på klubbens hjemmeside under Klubben/Vedtægter og referater:  

http://vaerloese-golfklub.dk/vedtaegter-og-referater/ 

Årsregnskab og Bestyrelses- og Udvalgsberetninger ligger som pdf-filer. Har du ikke mulighed for at læse 

filerne eller printe relevante dele ud, er du velkommen i Sekretariatet, hvor vi vil lave en papirudgave til dig 

af de sider, du har brug for. 

Konkrete spørgsmål til regnskab eller budget bedes sendt på email til Sekretariatet senest en uge før 

generalforsamlingen, så revisor og/eller bestyrelse kan forberede fyldestgørende svar. 

Du kan evt. benytte næste side af dette brev til at afgive fuldmagt. 

 

På gensyn til generalforsamlingen. 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Pia Fly Pedersen 
Sekretariatsleder 

http://vaerloese-golfklub.dk/vedtaegter-og-referater/
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Fuldmagt:  

Undertegnede giver hermed ……………………………………………………Medlnr. ………………… 

fuldmagt til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen 18/11 2019 iht. 

Vedtægternes § 3.8. 

 

Dato:  

_____________________________________________________ 

                      Fornavn, Efternavn og Medlemsnr. 

 

 

 

 

Vedtægternes § 3.8: 

”Der kan afgives stemme med fuldmagt. Dog kan ingen afgive stemme på mere end 

én fuldmagt”. 

 

Fuldmagten byttes i praksis med en stemmeseddel i forbindelse med ”tjek ind” 

umiddelbart forud for generalforsamlingen.  
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Værløse Golfklub indkalder til Generalforsamling 

Mandag den 18. november 2019, kl. 19.00 på 

Marie Kruse Skole, bygning ”Science”, Stavnsholtvej 31, 3520 Farum 

 

Dagsorden 

a.  Valg af dirigent. 

b.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

c.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

d. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud. 

 Forslag til indskud: Indskuddet fastsættes uændret til 8.000 kr. 

 Forslag til årligt kontingent for nuværende medlemskategorier: 

Medlemskategori  Aldersgruppe  Ny/ (nuv.) kontingentsats 

Juniorer ifølge med et medlem (0 til og med 7 år) 500 kr / Uændret 

Juniorer   (8 til og med 18 år) 1.750 kr / (1.700 kr) 

Ungseniorer (ynglinge)  (19 til og med 29 år)  3.400 kr / (3.300 kr) 

Ungseniorer uden indskud (19 til og med 29 år)  4.400 kr / (4.300 kr) 

Seniorer    (fra 30 år)  7.650kr / (7.500 kr) 

Seniorer uden indskud  (fra 30 år)  8.650 kr / (8.500 kr) 

Hverdagsmedlemmer  (fra 30 år)  5.950 kr/ (5.850 kr) 

Hverdagsmedlemmer uden indskud (fra 30 år)  6.850 kr/(6.700 kr) 

Familiemedlemskab    Uændret *) 

Passive     800 kr / Uændret 

 

*) Der fratrækkes 1.500 kr årligt i kontingent for den sidst indmeldte forældre på en familie bestående 

af to forældre og minimum et barn i alderen 8 til og med 18 år. 

 

Efter forelæggelse af budget for året 2019/20, gennemgår bestyrelsen planerne for de kommende år. 

  

e. Forslag fra Bestyrelsen 

 Der er ingen forslag fra Bestyrelsen til afstemning på generalforsamlingen. 

f.  Forslag fra medlemmerne. 

 Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
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g.   Valg af formand (ulige år) 

Formand Kim Christensen modtager genvalg. 

h.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

• Søren Boye Nielsen - modtager genvalg 

Bestyrelsens anbefaler genvalg af Søren Boye Nielsen. 

Klubbens kasserer Ole Nielsen udtræder efter eget ønske af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges et nyt 

medlem til bestyrelsen. 

i.  Valg af revisionsselskab. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Crowe.  

j.  Eventuelt. 


