
Kære medlem, 

Der var desværre indsneget en fejl i den første indkaldelse, idet der under Ad 7 punkt b stod, at 
Flexhverdags medlemmer skulle stige til 6.100,00- kr. 
Her skulle have stået 5.300,00 kr. Dette er nu rettet i nedenstående agenda - undskyld missæren. 

Nedenfor følger indkaldelse og agenda til Brøndby Golfklub’s ordinære generalforsamling for 2022. 

Generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne afholdes inden udgangen af marts måned. 

Som du vil se i nedenstående, så skal der på generalforsamlingen vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen, 
idet 2 eksisterende medlemmer har valgt at trække sig på grund af arbejdsmæssige årsager. Vi håber 
derfor, at der blandt klubbens medlemmer findes nogle ildsjæle, som vil indgå i bestyrelsens arbejde. Er du 
én af disse, må du meget gerne allerede nu fremsende dit kandidatur, men det er selvfølgelig også muligt, 
at opstille under selve generalforsamlingen. 

Al materiale til generalforsamlingen finder du på Brøndby Golfklub’s hjemmeside: 
https://www.brondbygolf.dk 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling for 2022 i Brøndby Golfklub onsdag den 29. marts 2023 kl. 
17.30  

Sted: Kulturhuset Kilden, Teatersalen, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby  

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8 stk. 3:  

  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 
  5. Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte være fremkommet i overensstemmelse 
      med vedtægternes regler. 
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år 
  7. Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud jvf. § 3 stk. 1 og § 5 stk. 1 pkt. a, b, c og eventuelle 
      særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. 
  8. Valg af formand 
  9. Valg af kasserer (udgår i år iht. vedtægterne/kasseren er kun på valg hvert andet år) 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
11. Valg af revisor 
12. Eventuelt 

Ad 1 Bestyrelsen foreslår Kai Dinesen 
 
Ad 3 Årsregnskabet for 2022 vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmesiden 
  
Ad 4 Der er ingen forslag fra bestyrelsen 
 
Ad 5 Forslag fra medlemmerne skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før 
Generalforsamlingen – dvs. den 15. marts 2023. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brondbygolf.dk%2F&data=05%7C01%7C%7C3e3eeeea48354f8644f708db20c1f6c0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638139789655146698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wsiIMDLSlpGAJQN0HFwy9iUqMBxAiDcLYENBoLBF0lY%3D&reserved=0


Forslag kan sendes til: sekretariat@brondbygolf.dk 
 
Ad 7 Bestyrelsen foreslår, at indskuddet i 2023 forsøgsvis fortsætter til kr. 0,00 for både Seniormedlemmer 
og Flex hverdagsmedlemmer.  

Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter at være gældende for 2023: 
a) Kontingentet for senior medlemmer 7.050,00 kr. – en stigning på 250,00 kr. 
b) Kontingentet for Flexhverdags medlemmer 5.300,00 kr. – en stigning på 200,00 kr. 
c) Passive kr. 800,00 (uændret) 
d) Kontingentet for alle andre aktive medlemmer stiger med 150,00 kr. 
  

Samtidigt foreslår bestyrelsen, at der hos alle medlemmer med undtagelse af juniorer, opkræves et 
ekstraordinært indskud på 250,00 kr.  

Årsagen til den foreslåede kontingentstigning og det ekstraordinære indskud skal findes i generelle stigende 
omkostninger på stort set alle klubbens udgifter. Det er ikke muligt at finde besparelser i det nødvendige 
omfang. 

Konsekvens efter disse kontingentstigninger og det ekstraordinært indskud er, at klubbens budget for 2023 
vil balancere.  

OBS! De to ovennævnte forslag har ingen indflydelse på det midlertidige energitillæg på 20,00 kr. per 
måned per seniormedlem, som klubben pt. opkræver. 
 
Ad 8 Finn Ulbæk Andersen er på valg. 
Finn modtager genvalg 
 
Ad 9 Udgår i ulige valgår iht. vedtægterne. 
 
Ad 10 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Peder Sustmann, Helge Michelsen og John Riisgaard 
Alle modtager genvalg 
 
Ad 10 Mads Schousboe og Flemming Le Fevre er udtrådt af bestyrelsen, og der skal derfor vælges 2 nye 
medlemmer til bestyrelsen for en 1-årig periode 
Rasmus Lapp Christoffersen har ønsket at opstille til valg 
  
Ad 11 Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg revisionsfirmaet 
Algade Revision, Algade 5, 1., 4000 Roskilde Revisor: Mick B. Andersen 

HUSK, at fuldmagt kan downloades fra klubbens hjemmeside under Klubinfo/Bestyrelsen/Fuldmagt til 
generalforsamling (husk at udfylde fuldmagten og give den til en person som deltager på 
generalforsamlingen). OBS! Hvert enkelt medlem må iht. vedtægterne kun medbringe én fuldmagt. 

Håber vi ses til generalforsamlingen 

Med venlig hilsen                                                                                                        
Bestyrelsen 
Brøndby den 9. marts 2023  

mailto:sekretariat@brondbygolf.dk

