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Indkaldelse til generalforsamling i Viborg Golfklub 

 
Vedtægterne foreskriver, at den ordinære generalforsamling i Viborg Golfklub skal 
afholdes inden udgangen af marts måned. For at overholde formalia indkalder vi hermed 

til generalforsamling den 31. marts 2021 vel vidende, at forsamlingsforbuddet umuliggør 
fysisk afholdelse af generalforsamling denne dag. 

 
Vi vil – så snart vi har vished for, at generalforsamlingen kan afholdes ved 
medlemmernes fysiske fremmøde – på ny indkalde til generalforsamling – igen med 

mindst 14 dages varsel. 
  

 
Indkaldelse til generalforsamling 2021. 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Viborg Golfklub 

 

onsdag den 31. marts 2021 kl. 19.00 

 

Generalforsamlingen afholdes i golfklubben i cafeen. 

 

 

 

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 § 3. Forslaget fremgår i sin helhed nederst 

i indkaldelsen 

5. Forslag fra medlemmer 

- Ved fristens udløb den 15. februar, var der ikke kommet forslag fra medlemmerne 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg er: 

 

- Carsten Jensen (ønsker ikke genvalg) 

- Søren Brandstrup (er villig til genvalg) 

- Verner Veedfald (er villig til genvalg) 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Brandstrup og Verner Veedfald samt nyvalg af: 

 

- Karen Søegaard 

- Jannik Wulff 

 

7. Valg af suppleanter i bestyrelsen 

  

På valg er: 

 

- Preben Pedersen (ønsker ikke genvalg) 

 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af 

 

-    Nikolaj B. Dall (for en 2 årig periode) 
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8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

 

På valg er 

 

Revisorer: 

 

- Jens Overgaard (der er villig til genvalg) 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af 

 

-    Jens Overgaard (for en 2 årig periode) 

 

Revisorsuppleanter:  

 

På valg er 

 

- Arvid Demant (der er villig til genvalg) 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af 

 

-    Arvid Demant (for en 2 årig periode) 

   

 

9. Eventuelt  

 

 

 

Viborg, den 4. marts 2021 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 3, jfr. efterstående. 

 

 

Vedtægternes §3 lyder i dag således: 

 

 

§ 3. Medlemskategorier, indskud, kontingent 

 

Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier og det årlige kontingent for hver medlemskategori. 

Bestyrelsen fastsætter endvidere indskuddets størrelse. 

 

Et medlem, som i mere end tre måneder efter forfaldsdagen undlader at betale kontingent, 

mister automatisk sit medlemskab i klubben. Genoptagelse af klubben kan først ske, når det 

skyldige kontingentbeløb og de omkostninger, klubben måtte have haft i anledning af den 

manglende kontingentbetaling, er betalt. Såfremt det skyldige beløb er betalt inden seks måneder 

efter forfaldsdagen, kan genoptagelse ske uden betaling af nyt indskud. Bestyrelsen kan, når 

særlige forhold gør sig gældende, gøre undtagelse fra denne bestemmelse.   
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Paragraffen ønskes omformuleret således: 

 

§ 3. Medlemskategorier, indskud, kontingent 

 

Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier og det årlige kontingent for hver medlemskategori. 

Bestyrelsen fastsætter endvidere indskuddets størrelse. 

 

Et medlem, som i mere end tre måneder efter forfaldsdagen undlader at betale kontingent, 

mister automatisk sit medlemskab i klubben. Genoptagelse i klubben kan først ske, når det 

skyldige kontingentbeløb og de omkostninger, klubben måtte have haft i anledning af den 

manglende kontingentbetaling, er betalt. Såfremt det skyldige beløb er betalt inden seks måneder 

efter forfaldsdagen, kan genoptagelse ske uden betaling af nyt indskud. Bestyrelsen kan, når 

særlige forhold gør sig gældende, gøre undtagelse fra denne bestemmelse.   

 

Bestyrelsen kan meddele et medlem kontingentfritagelse for en kortere eller længere periode. 

Begrundelsen herfor skal være, at et medlem er udnævnt til æresmedlem i klubben eller at et 

medlem gennem sin støtte til eller arbejde af enhver art for klubben på særlig vis bidrager til 

klubbens drift og udvikling. 

 

. 


