Indkaldelse til generalforsamling
i Ørnehøj Golfklub, tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00
i golfklubbens lokaler, Gammel Lundegårde 70, Gistrup
DAGSORDEN
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 og fastsættelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr.
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning gældende fra 1. juli 2018 på kr. 75,- ½ årligt for senior og
hverdagsmedlemmer.
Kontingentet vil efter stigningen for seniorer udgøre kr. 2.775,- ½ årligt og for hverdagsmedlemmer
kr. 1.725,- ½ årligt.
For medlemmer med et indskudsbevis på kr. 6.000,- vil kontingentet efter stigning udgøre
kr. 2.575,- ½ årligt.
For medlemmer med et indskudsbevis på kr. 3.000,- vil kontingentet efter stigning udgøre
kr. 2.675,- ½ årligt, for seniorer og for hverdagsmedlemmer kr. 1.625,- ½ årligt.
Bestyrelsen foreslår at indmeldelsesgebyret droppes.
Baggrunden herfor er at der siden 2016, har været et faldende medlemsantal. Hvert år udmeldes
der ca. 140 medlemmer hvilket gør, at vi blot for at bibeholde det samme medlemstal skal have 140
nye medlemmer ind i klubben, hvilket har vist sig ikke at være muligt.
Vi er den eneste klub her i Nordjylland der har fastholdt indmeldelsesgebyr, hvilket igen gør det
svære at skaffe nye medlemmer.

5. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 3, hvori der bl.a. står:
§ 3: Afsnittet: ” ved optagelse i klubben betaler medlemmet et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen. Indmeldelsesgebyret kan betales i rater fastlagt af bestyrelsen.
Ved ratebetaling tillægges der et administrationsgebyr”
Samt:
§3: Afsnittet: ” Differencen i indmeldelsesgebyret mellem de enkelte medlemskategorier betales ved
overgangen til seniormedlemskab. Dette gælder ikke for juniorer”.
Bestyrelsen indstiller til at ovenstående slettes af vedtægterne.
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§ 5: punkt 4 ” Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter, og
indmeldelsesgebyr”
Bestyrelsen indstiller at ”og indmeldelsesgebyr” slettes.
§ 12. Hele Paragraffen: ” Da der til anlæggelse af banen er ydet tilskud under EF’s Renaval og MÅL 2
program, skal klubben stedse overholde de regler, der af tilskudsgiver fastsættes med hensyn til
fortrinsret for green-fee spillere, ligesom klubben er forpligtet til, sammen med andre klubber at
være tilsluttet fælles booking-system for green-fee spillere”
Og
§15: Hele paragraffen: ” Efter krav fra Industri- og Handelsstyrelsen fastsættes der herved i
tilslutning til paragraf § 12, at 30 % af banekapaciteten er forbehold green-fee spillere, idet EFtilskud og MÅL-2 programmerne er betinget heraf. Som følge af denne betingelse, kan vedtægternes
paragraf 12 og 15 ikke ændres uden samtykke fra Industri- og Handelsstyrelsen”
Begge paragraffer indstilles slettet, idet Erhvervsstyrelsen har givet samtykke til, at § 12 og § 15 kan
slettes af vedtægterne.
§ 13 bliver herefter til § 12 og § 14 bliver herefter til § 13.
6. Forslag fra medlemmerne:
Der er ikke indkomne forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Morten Bech, Mette Prip, Lars Skovsgaard og Dennis Christensen. Morten Bech er villig
til genvalg. Mette Prip, Lars Skovsgaard og Dennis Christensen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller: Preben Andersen, Rasmus Amandusson og Svend Tøfting.
8. Valg af bestyrelsessuppleant for et år.
Bestyrelsen indstiller: Søren Bols.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er Deloitte.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
10. Eventuelt.
Gistrup den 5. marts 2018.
Bestyrelsen i Ørnehøj Golfklub.
Årsrapporten for 2017 indeholdende resultatopgørelse og status, ligger på klubbens hjemmeside
den 6. marts 2018. Årsrapporten indeholdende noter ligger til afhentning på kontoret og på
skranken uden for kontoret fra den 6. marts 2018.
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