
 

Dejbjerg Golf Klub, Letagervej 1, 6900 Skjern – cvr 17996517 – Tlf. 97350009 – mail: kontor@dejbjerggk.dk 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGEN ONSDAG DEN 16. JUNI 2021 

 

DEJBJERG, DEN 30. MAJ 2021 

Til Dejbjerg Golf Klubs medlemmer! 

I modtager her indkaldelse til det udsatte ordinær generalforsamling jf. klubbens 
vedtægter, som på grund af Corona-restriktioner desværre ikke kunne afholdes som 
planlagt den 24. marts 2021.  

Bestyrelsen har siden den 25. marts 2021 fungeret som forretningsministerium og holdt 
driften kørende.  

Forsamlingsforbuddet tillader nu fysisk fremmøde, således det er muligt at afholde 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil dog bliver gennemført med de aktuelle 
restriktioner men ifølge den tidligere udsendte dagsorden. 

 

Ordinær generalforsamling indkaldes 
Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00 i Rækker Mølle Hallens lille hal. Der er indgang af 
døren ud mod Tylvadvej. Der vil være skiltet. 

 

På grund af Corona restriktioner vil der blive serveret øl og vand, men desværre ikke 
anden forplejning. Stole vil blive sat op efter de på tidspunktet gældende restriktioner og 
med passende mellemrum. Deltagere skal bære mundbind/visir i hallen så længe man 
finder en plads. Når man sidder på sin plads må mundbind/visir tages af. Deltagere skal 
have et gyldigt Coronapas eller en negativ Coronatest som højest må være 72 timer 
gammel. 

Hvis man har symptomer eller ikke føler sig rask, skal man blive hjemme. 

Bestyrelsen beklager det bøvl restriktionerne giver, men håber I vil bakke op om 
generalforsamlingen alligevel.  

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsrapport/regnskab til godkendelse. 

4. Forelæggelse af budget for 2021 og fastlæggelse af indskud og kontingent. 
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5. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 

Forslag om indsættelse af mulighed for afholdelse af digital generalforsamling med 
digital afstemning i tilfælde af forsamlingsforbud svarende til Covid-19. Skal gælde 
for både ordinær og ekstraordinær generalforsamling. 

Forslag om at der i forbindelse med afholdelse af ordinær og ekstraordinær 
generalforsamling kan laves brevstemning til fremsatte forslag. Brevstemmer skal 
være afgivet senest 2 dage før afholdelse af generalforsamlingen og åbnes først til 
optællingen under generalforsamlingen. 

Vedtægtsændring til pkt. 8.2 og 11.2. 

6. Behandling af forslag fra medlemmerne. Forslag kan indsendes til bestyrelsen på 
mail kontor@dejbjerggk.dk senest den 24. marts 2021. Der var den 24. marts 2021 
ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: 
Inger Marie Andersen – villig til genvalg 
Hans Peter Ø. Mikkelsen – villig til genvalg 
Carsten Lauridsen – villig til genvalg 

 Erik Byskov – villig til genvalg 
 
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 

Suppleanten vælges hvert år: 
Nuværende suppleant er Per Strandbygaard – villig til genvalg 

9. Valg af revisor. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Partner Revision, Skjern. 

10. Valg af revisorsuppleant. 

11. Eventuelt 

 

På bestyrelsens vegne 
 
Inger Marie Andersen Peder Bro Iversen 
Formand  Næstformand 
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