
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Brøndby Golfklub 

 

Tid: Onsdag den 25.marts klokken 18.30 

Sted:  Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby 

 

Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent  

2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år  

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse  

4) Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen  

 4a) Forslag om facaderenovering af klubhus og adm. bygning 

5) Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte være fremkommet i 
overensstemmelse med vedtægternes regler. (skal være modtaget senest 14 dage 
før generalforsamlingen) 

6) Forelæggelse af budget for det kommende år  

7) Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud jfr.§ 3 stk. 1 og § 5 stk.1 pkt. a, b 
og c, og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv.  

8) Valg af formand  

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer  

10) Valg af revisor  

11) Eventuelt  
 

Ad 3 Revideret Regnskab for 2014 er vedhæftet indkaldelsen  

Ad 4a Klubhuset og administrationsbygningen trænger hårdt til en istandsættelse. Det er tanken at 

gennemføre en istandsættelse af alle vægge så de fremstår som en samlet helhed, 

samt udskifte træbeklædningen de steder det er nødvendigt, og efterfølgende male. 

Bestyrelsens foreløbige estimat for arbejdet er 220.000 kr. Bestyrelsen arbejder fortsat på at 

optimere det nødvendige arbejde.  

Bestyrelsen foreslår: Indbetaling til byggefond på kr 250,- for alle medlemmer, dog undtaget 

junior og passive medlemmer pr. 01.07.2015. Bestyrelsen bemyndiges til at anvende et evt. 

overskydende beløb til opstart på omlægning af hul 13, 14 og 17. 

Ad 7 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud jfr.§ 3 stk. 1 og § 5 stk.1 pkt. a, b og c. 

Ad 8 Tage E. Jensen er på valg og modtager genvalg. 

Ad 9 Helge Michelsen, Stig Bindner og Peter Falk er på valg og modtager alle genvalg.  



Bestyrelsen har i 2014 konstitueret sig selv med Henrik Christensen, da Lotte Breum valgte at 

træde ud af bestyrelsen pr 25. august 2014. Henrik Christensen er på valg og modtager 

genvalg.  

Martin Høgh og Tom Nielsen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg 

af Ole Rasmussen og Jesper Løvenhardt Henriksen. 

Ad 10 Bestyrelsen foreslår genvalg af:  Redmark statsautoriseret revisionspartnerselskab 

 


