
                                                                                                                                                                                                           

  

______________________________________________________________________________________________ 
Ørnehøj Golfklub * Gammel Lundegårde 70 * DK-9260 Gistrup* Tlf.(+45) 98 31 43 44 * SE.nr. 17498681 * 
Golfklubben@mail.dk * www.ornehojgolfklub.dk 

                                                                                                                                                                                                                          

Bank og hovedsponsor 

 
Indkaldelse til generalforsamling 

i Ørnehøj Golfklub, tirsdag den 29. marts 2022 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. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen: 
 

a. Vedtægtsændring af § 3, hvor der er anført: 

Medlemmer, der har betalt indskud iht. tidligere gældende betingelser, kan ved udmeldelse få 

dette beløb tilbagebetalt når klubben har 1.400 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter de nærmere 

regler herfor. 

Punktet fjernes af vedtægterne. Begrundelse: alle der har været med fra klubbens start eller det 

første år har fået det indbetalte indskud tilbage, øvrige medlemmer har betalt indmeldelsesgebyr 

som ikke tilbagebetales.  

a. Forslag fra medlemmerne: 
 

Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.  

Ændres til at forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før 

generalforsamlingen.  

Det giver ingen mening at forslag skal stilles før indkaldelsen til generalforsamlingen er sendt ud.  

Punktet er stillet af Kim Bonderup medlem 99-4797. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 

På valg er: Claus Brynaa, Kim Johansen, Rasmus Amandusson og Lene Christoffersen. Claus Brynaa, 
Kim Johansen og Rasmus Amandusson er villige til genvalg. Lene Christoffersen ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår Søren Kuch Svenningsen. 
 

7. Valg af bestyrelsessuppleant for et år. På valg er Mette Ruge som er villig til genvalg. 
 

8. Valg af revisor. 
På valg er Beierholm. 
Bestyrelsen indstiller Beierholm. 
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9. Eventuelt.  

 
Forslag om en 3 mdr. prøveperiode hvor man som medlem må have sin hund med rundt på 
Golfbanen i Ørnehøj Golfklub – hunden skal være i snor. Punket er stillet af medlem 99-4718 Niels 
Østergaard 
Forslaget er indkommet for sent jfr. vedtægterne, idet det først er indsendt den 1. marts 2022. 
 

 
 

 
Gistrup den 10. marts 2022 

 

Bestyrelsen i Ørnehøj Golfklub. 

Årsrapporten for 2021 indeholdende resultatopgørelse og status findes på klubbens hjemmeside. 
Årsrapporten indeholdende noter ligger til afhentning på kontoret og på skranken uden for 
kontoret fra den 14. marts 2022. 


