Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland
Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg

Dagsorden GENERALFORSAMLING
Dato: tirsdag d. 28.11.2017 Kl.19.00
Dagsorden

Sted.: Klubhuset

Mødereferat.:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens
virksomhed i det forløbne år.

Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse.

Kasserer aflægger regnskab.

4. Forelæggelse af budget for det
kommende år og fastsættelse af
medlemskontingenter.

Forslag til kontingent for 2018:
Fuldtid: 5.300 kr. (+ 100 kr.)
Fuldtid Yngling: 2.400 kr. (+ 100 kr.)
Fuldtid Junior: 1.000 kr. (uændret)
Flex Øst: 3.400 kr.
(+ 100 kr.) incl.1 stk. personlig greenfee til 18.hulsbanen. Spil på
18 huls banen mod betaling af ½ greenfee)
Flex: 1.300 kr.
(+ 50 kr.) incl.1 stk. personlig greenfee til 18.hulsbanen.
Langdistance: 2.600 kr. (uændret)
Passiv uden træningsanlæg: 300 kr. (uændret)
Passiv med træningsanlæg: 600 kr. (uændret)

5. Forslag fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændring: Dette afsnit i §4:
Kontingentet betales forud. Medlemskab er bindende for 1 år.
Ændring af medlemsstatus, herunder udmeldelse, skal ske til kontoret
senest den 31.10., efter hvilken dato medlemskab fortsætter uforandret
det følgende år.
Ændres til:
Kontingentet betales forud. Medlemskab er bindende for 1 år.
Ændring af medlemsstatus, herunder udmeldelse, skal ske til kontoret
senest den 30.09., efter hvilken dato medlemskab fortsætter uforandret
det følgende år.
Begrundelse: Så følger datoen regnskabsåret og bestyrelsen
kan dermed lettere lægge et realistisk budget for det kommende
år og fremlægge budget og kontingentforslag for
generalforsamlingen.

6. Forslag fra medlemmerne

Forslag til drøftelse fra Bente Bilberg og Niels Orloff:
At ØST-sløjfen også kan benyttes som Pay & Play på udvalgte
tidspunkter.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Charlotte Spandet – modtager genvalg
På valg: Helge Ørts – modtager genvalg
På valg: Lars Buus – modtager genvalg
På valg: Kai Kampmann Hansen– modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg til Charlotte, Helge og Lars.
Bestyrelsen foreslår John Pedersen fra Vildbjerg.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår Damgaard & Enevoldsen.

9. Eventuelt.
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