Indkaldelse til generalforsamling
i Ørnehøj Golfklub, tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00
i golfklubbens lokaler, Gammel Lundegårde 70, Gistrup
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr.
5. Forslag fra bestyrelsen:
Ingen.
6. Forslag fra medlemmerne:

Forslag 1: Der indstilles til bestyrelsen at arbejde på, at få flere venskabsklubber i Danmark,
idét vi kun har 1 venskabsklub udenfor SGN samarbejdet.
99-4208 Lena Noëlle Simonsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Claus Brynaa, Rasmus Amandusson, Preben Andersen og Lene Christoffersen.
Niels Hansen udtrådte af bestyrelsen i januar 2020 og Lene Christoffersen som var suppleant
indtrådte i stedet. Preben Andersen ønsker ikke genvalg. Claus Brynaa, Rasmus Amandusson og
Lene Christoffersen er villige til genvalg.
Bestyrelsen indstiller: Per Nielsen
8. Valg af bestyrelsessuppleant for et år.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er Beierholm.
Bestyrelsen indstiller Beierholm.
10. Eventuelt.
Nedenstående forslag er desværre indkommet efter 1. februar som er sidste frist for indsendelse af
forslag fra medlemmerne, og derfor er de ikke under punkt 6.
Forslag til ændring af klubmesterskaber til også at dække handicap klubmester.
Klubmesterskabet ændres til også at finde en handicap klubmester i de rækker der stilles op i.
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Bemærkning.: De fleste vil gerne ha noget at spille om når man stiller op og det ku måske øge
interessen for at være med til klubmesterskabet. Det ses også i andre klubber at man har en
handicap klubmester.
99-2442 Kaj Jensen.
Forslag til klubben om spil på banen uden for sæson. Baneforløbet ændres en måned efter
sæsonafslutning og indtil en måned før sæsonstart. Kan udvides eller indskrænkes hvis
banesituationen kræver det. Afgøres af baneudvalget i samarbejde med greenkeeper. Der oprettes
alternative teesteder og green som baneudvalget i samarbejde med greenkeeper vælger. Der kan i
samme periode indføres hvileperioder for sløjfer i det omfang at baneudvalget i samarbejde med
greenkeeper finder det nødvendigt.
99-2442
Forslag om en 3 mdr. prøveperiode hvor man må tage hund med rundt på Golfbanen i Ørnehøj
Golfklub – hunden skal være i snor, og man har selvfølgelig pligt til at rydde op efter dens evt.
”efterladenskaber’´. Hvis man ikke kan overholde dette, skal man ikke have lov til at tage sin hund
med på Golfbanen. Til orientering, så må man gerne have hund med i vores ’4-Golf’
samarbejdspartnere (Blokhus Golfklub, Dronninglund Golfklub, Sæby Golfklub) + vores tættest
naboklub Aalborg Golf Klub er det også tilladt. Så ønsket er en 3 mdr. prøveperiode
99-4718 Niels Østergaard
Gistrup den 9. marts 2020.
Bestyrelsen i Ørnehøj Golfklub.
Årsrapporten for 2019 indeholdende resultatopgørelse og status, ligger på klubbens hjemmeside
den 11. marts 2020. Årsrapporten indeholdende noter ligger til afhentning på kontoret og på
skranken uden for kontoret fra den 11. marts 2020.
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