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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGEN ONSDAG DEN 24. MARTS 2021 

 

DEJBJERG, DEN 9. MARTS 2021 

Til Dejbjerg Golf Klubs medlemmer! 

I modtager her indkaldelse til ordinær generalforsamling jf. klubbens vedtægter. På grund 
af Corona-restriktioner kan vi desværre ikke afholde generalforsamlingen med fysisk 
fremmøde og generalforsamlingen derfor må udsættes til forsamlingsforbuddet tillader det. 

Efter DIF og DGUs grundregler betyder det at bestyrelsen fra den 25. marts 2021 kun må 
agere som forretningsministerium og holde driften kørende. Den kan ikke tage nye 
initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. (Læs evt. mere om reglerne 

reglerne her.) 

Når forsamlingsforbuddet tillader fysisk fremmøde, vil I høre nærmere om afholdelse af 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil til den tid følge nedenstående dagsorden. 

 

Ordinær generalforsamling indkaldes 
Onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.00 i Klubhuset i Dejbjerg 

 

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. 

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.  

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/dif-og-dgu-anbefaler-generalforsamlinger-uds%C3%A6ttes
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/dif-og-dgu-anbefaler-generalforsamlinger-uds%C3%A6ttes
mailto:kontor@dejbjerggk.dk
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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 
 
 
 
 

 


