
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021. 

Forsamlingsforbuddet er nu blevet lempet. Bestyrelsen indkalder derfor til ordinær 
generalforsamling.  
Tid: Mandag den 21.juni 2021 kl. 19.00. 
Sted: Hotel Hvide Klit. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

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 for indeværende år og fastlæggelse af medlemskontingenter for 

2022. 
Bestyrelsen har følgende forslag til kontingent for 2022: 
Seniorer                                                                          DKK  6.100 
Juniorer t.o.m. 18 år                                                    DKK  1.000 
Unge t.o.m. 22 år                                                          DKK  1.450 
Unge under uddannelse t.o.m. 25 år                      DKK  2.500 
Barn t.o.m. 8 år                                                             DKK      275 
Long distance                                                                DKK  3.800  
Kommune long distance                                            Nedlægges 
Passiv (incl. medlemskab af P&P banen)             DKK      550  

5. Forslag fra bestyrelsen.  
Ingen.  

6. Forslag fra medlemmerne (se under eventuelt). 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

              På valg er: 
              Freddy Jokumsen – modtager genvalg 
              Theis Jørgensen – modtager genvalg 
               Jørgen Clausen – modtager genvalg 
              Birgitte Pedersen – modtager genvalg 
              Arni Hansen – modtager genvalg 
               Lisbeth Friis – modtager genvalg 
               Flemming Neist – modtager genvalg 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO som revisor og Beirholm som revisorsuppleant.  

9. Eventuelt. 
Jane Risager har indleveret et forslag om etablering af vandskyllende toilet i området ved 
hul 5-12-13.     

 
BEMÆRK : For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal følgende regler opfyldes: 
• Tilmelding skal ske via Golfbox. Seneste tilmelding torsdag den 17. juni 2021 kl. 20.00. 
• Kun adgang med gyldigt coronapas. D.v.s.: 

- Er færdigvaccineret 
- Testet negativ indenfor 72 timer (enten PCR- eller antigentest) 
- Immun på grund af en overstået infektion med Covid-19.  

Se mere om immunitetspas her: 
https://sum.dk/nyheder/2021/april/coronapas-positiv-test-giver-nu-immunitet-i-180-dage 
 



Alle vil blive kontrolleret ved indgangen, så mød op i god tid. Kan man ikke fremvise et 
gyldigt coronapas, og/eller har man ikke tilmeldt sig via Golfbox, vil man ikke få adgang til 
generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 


