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Indkaldelse til generalforsamling 2019. 
 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Viborg Golfklub 
 
onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00 
 
Generalforsamlingen afholdes i golfklubben i Cafe Spangsbjerg. 
 
 
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år 
4. Forslag fra bestyrelsen 

- Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 6. Forslaget fremgår i sin helhed nederst 
i indkaldelsen 

5. Forslag fra medlemmer 
- Ved fristens udløb den 15. februar, er der kommet forslag fra medlem 39-1736 Henrik 
Marager om mulighed for spil til sommergreens i vinterperioden. Forslaget fremgår i sin 
helhed nederst i indkaldelsen.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg er: 
 
- Søren Brandstrup (er villig til genvalg) 
- Carsten Jensen (er villig til genvalg) 
- Verner Veedfald (er villig til genvalg) 

 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Brandstrup, Carsten Jensen og Verner Veedfald samt 
– under forudsætning af vedtægtsændring, jfr. dagsordenens pkt. 4 - nyvalg af: 
 
- Ole Dalsgaard Sørensen 

 
7. Valg af suppleanter i bestyrelsen 

  
På valg er: 
 
- Uffe Steffensen (der ikke ønsker genvalg)  

 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af: 
 
-    Preben Pedersen (2 årig periode) 
- Mette Thomsen (1 årig periode) (i stedet for Ole Dalsgaard Sørensen, hvis han vælges 

til bestyrelsen) 
 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
 
På valg er 
 
Revisorer: 
 
- Bent Haugaard har ønsket at fratræde inden generalforsamlingen 

               Jens Overgaard (nuværende suppleant) er indtrådt i stedet (2 årig periode)  
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Revisorsuppleanter:  

 
- Arvid Demant (villig til genvalg) 

 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Arvid Demant samt nyvalg af 
 
-   Bent Haugaard (1 årig periode) 

 
9. Eventuelt 

 
 
 
 
Ad. Dagsordenens pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen: 
 
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 6. 
 
 
Nuværende ordlyd: 
 
§ 6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter  
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen således:  
 
- I år med ulige årstal vælges: 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 
revisorsuppleant. 
- I år med lige årstal vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 
revisorsuppleant. 
 
Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år.  
 
I tilfælde af vakance i bestyrelsen og som revisor, indtræder den suppleant, der er valgt i samme 
år som den fratrådte. 
 
 
Forslag til ny formulering:  
 
§ 6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter  
 
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen således:  
 
- I år med ulige årstal vælges: 3-4 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 
revisorsuppleant. 
- I år med lige årstal vælges: 2-3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 
revisorsuppleant. 
 
Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år.  
 
I tilfælde af vakance i bestyrelsen og som revisor, indtræder den suppleant, der er valgt i samme 
år som den fratrådte. 
 

**** 
 

Det foreslås, at vedtægtsændringen træder i kraft straks.  
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Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå, at antallet af bestyrelsesmedlemmer aktuelt 
udvides fra 5 til 6 medlemmer. Såfremt bestyrelsens forslag om udvidelsen vedtages, vil 1 af de 
4 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, skulle være på valg i 2020. Det foreslås, at 
bestyrelsen afgør dette spørgsmål ved sin konstituering efter generalforsamlingen. 
 
Ved den ordinære generalforsamling i 2020 vil der herefter være 3 bestyrelsesmedlemmer på 
valg og i 2021 ligeledes 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.    
 
 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Forslag fra medlemmer: 
 
Fra medlem nr. 39-1736 Henrik Marager er modtaget følgende forslag: 
 
 
Forslag til Generalforsamlingen 2019 i Viborg Golfklub.... 
 
Jeg ønsker at der bliver stemt om mit forslag.... 
 
Jeg ønsker at det bliver muligt at spille på sommergreens hele året i Viborg golfklub, da vi jo ser 
at der hen over vinteren (1.dec-1.april ca) er temperaturen mange gange er til at der kan spilles 
på sommergreens på vores bane. (Combibanen) 
Selvfølgelig skal der spilles på vintergreens når der er sne, frostvejr, sjap, slud eller når banens 
beskaffenhed gør at man ikke kan retfærdiggøre at der skal spilles på sommergreens... 
Det vil sandsynligvis også betyde at vores Golfshop & golfcafe, med ny forpagter vil få flere 
kunder i deres respektive forretninger hvilket jo gør at de får en bedre forretning og dermed har 
større glæde og håb om en lang fremtid på Spangsbjerg Alle.. 
Jeg er desværre forhindret i at deltage i dette års generalforsamling pga. rejseaktiviteter. 
Men ved at det også er noget andre medlemmer ytre ønske om at kan lade sig gøre.. 
Så mon ikke at der bliver argumenteret for det fra nogle fremmødte medlemmer på 
Generalforsamlingen 
 


