
 
 

Indkaldelse til generalforsamling! 
 

Veteranklubben Turferne afholder ingen ordinær generalforsamling 2020 
pga corona-situationen. 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, samt løst og fast om det kommende år. 
 

3. Regnskab og budget herunder fastsættelse af kontingent, som bestyrelsen foreslår til fortsat 300,00 kr. 
 

4. Indkomne forslag: 
 
Vedtægtsændring §7 (se side 2) 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

På valg er Leif Hagen Jensen - villig til genvalg 
Erik Boje - villig til genvalg 
Ole Haugaard Nielsen - villig til valg  

 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 
7. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 
7 dage før generalforsamlingen. 
 
Der er 1 øl pr. deltager i generalforsamlingen, 
 
Venlig hilsen 
Turferbestyrelsen  



 
 
Forslag til ændring af Turfernes vedtægter § 7, revision nr. 1 
 
§ 7 har i øjeblikket nedenstående ordlyd 
 
§ 7   Bestyrelsen  
  
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert år, første 
gang ved lodtrækning, derefter anciennitet.  
  
Genvalg kan finde sted.  
  
I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.  
  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og den er beslutningsdygtig, 
når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.  
 
§ 7 foreslås ændret til: 
 
§ 7   Bestyrelsen  
  
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.  
2 af medlemmerne afgår og er på valg i de lige år, og de øvrige 3 medlemmer afgår og er på valg i de ulige år 
Nyvalgte medlemmer træder ind i valgturnus på den/de ledige plads/pladser, uanset om dette betyder, at 
vedkommende første gang er på valg efter kun 1 år. 
 
Genvalg kan finde sted. 
 
I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og 2 turneringsledere, og den er 
beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede, hvoraf den ene er enten formand eller kasserer. 
 
Begrundelse for forslaget: 
 
Bestyrelserne har gennem de senere år, uformelt, valgt/tilknyttet en suppleant, som efter behov har deltaget i 
bestyrelsesarbejdet. Vi ønsker med dette forslag at inddrage suppleanten formelt i bestyrelsen for Turferne. 
 
 

 
 

 


