
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

Brøndby Golfklub 
 

 

Tid: Torsdag den 31. marts klokken 18.30 

 

Sted: Kulturhuset Brønden,  

Brøndby Strand Centrum 60,  

2660 Brøndby Strand 

 

 

DAGSORDEN 
 

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 

a. Vedtægtsændring jfr. nedenstående note 

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 kontingenter, indskud jfr. § 3 stk. 1 og § 5 stk. 1 pkt. a, b og c, og 

eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. 

8. Valg af formand 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt 

 

Generalforsamlingens pkt. 6 og 7 kan af dirigenten vælges behandlet under ét. 

 

 

Ad 3 Revideret regnskab for 2015 er vedhæftet indkaldelsen 

 

Ad 4 Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: 

 

Vedtægtsændringer § 1 stk. 2 andet afsnit, § 3 stk. 1 andet afsnit, §6 stk. 3 andet 

afsnit. §6stk. 3 og § 6 stk. 4 samt § 9. stk. 1 

 

 Nuværende tekst § 1 stk. 2 andet afsnit: 

 



 ”Klubben formål er: 

 

At indgå og vedligeholde sådanne aftaler med Brøndby Golf ApS om brug af 

baneanlægget med tilhørende faciliteter, at de til stadighed sikrer at Brøndby 

Golfklub kan optages som og forblive fuldgyldigt medlem af Dansk Golf 

Union”. 

 

 Ændres til: 

 

 ”Klubbens formål er: 

 

”At gennemføre vedligehold og udbygning af baneanlægget med tilhørende 

faciliteter, således at det til stadighed sikrer at Brøndby Golfklub kan optages 

som og forblive fuldgyldigt medlem af Dansk Golf Union.” 

 

 Nuværende tekst § 3 stk. 1 andet afsnit: 

 

”Bestyrelsen kan fastsætte supplerende optagelseskriterier herunder 

medlemskab gennem sponsorater. Anpartshavere i Brøndby Golf ApS er aktive 

eller passive medlemmer i Brøndby Golfklub.” 

 

Ændres til: 

 

”Bestyrelsen kan fastsætte supplerende optagelseskriterier herunder 

medlemskab gennem sponsorater.” 

 

Nuværende tekst § 6 stk. 3: 

 

”Udgået ifølge beslutning truffet på ekstraordinær generalforsamling den 30. 

april 2014 kl. 17:00 i klubhuset.” 

 

Ændres til: 

 

Teksten udgår 

 

Nuværende tekst § 6 stk. 4 (ændres til § 6 stk. 3): 

 ”Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer. 

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer udenfor bestyrelsens rækker, der 

i deres virke har ydet en ekstraordinær stor, personlig, ulønnet indsats for 

klubben og klubbens medlemmer. 



 Æresmedlemmer udnævnes for en periode af 3 år, men udnævnelsen kan efter 

bestyrelsens vedtagelse forlænges til flere perioder. 

 Der kan til enhver tid højst være fem æresmedlemmer. 

 Æresmedlemmer er automatisk aktive medlemmer af klubben, men betaler ikke 

kontingent i æresmedlemsperioden eller, såfremt der ikke i forvejen af  

æresmedlemmet er betalt indskud eller købt anpart i Brøndby Golf ApS, da 

heller ikke indskud. 

 Bestyrelsens udnævnelse af æresmedlemmer kræver enstemmighed” 

 

 Ændres til: 

 ”Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer. 

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer udenfor bestyrelsens rækker, 

der i deres virke har ydet en ekstraordinær stor, personlig, ulønnet indsats for 

klubben og klubbens medlemmer. 

Æresmedlemmer udnævnes for en periode af 3 år, men udnævnelsen kan efter 

bestyrelsens vedtagelse forlænges til flere perioder. 

Der kan til enhver tid højst være fem æresmedlemmer. 

Æresmedlemmer er automatisk aktive medlemmer af klubben, men betaler 

ikke kontingent i æresmedlemsperioden Bestyrelsens udnævnelse af 

æresmedlemmer kræver enstemmighed.” 

 

Nuværende tekst § 9 stk 1: 

 ”Bestyrelsen består af formanden og minimum 6, maksimum 9 general-

forsamlingsvalgte medlemmer samt et medlem udpeget af Brøndby Golf ApS 

med observatørstatus. 

 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at mindst halvdelen vælges i 

de lige årstal og resten i de ulige årstal. Formanden er på valg hvert år. 

 Genvalg kan finde sted.” 



 

 Ændres til: 

 ”Bestyrelsen består af formanden og minimum 6, maksimum 9 general- 

forsamlingsvalgte medlemmer  

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at mindst halvdelen vælges i 

de lige årstal og resten i de ulige årstal. Formanden er på valg hvert år. 

Genvalg kan finde sted.” 

 

Bestyrelsens begrundelse for ændring i vedtægterne:  

 

Selskabet Brøndby Golf ApS er under likvidering (nedlæggelse) jfr. beslutning 

på selskabets generalforsamling i slutningen af 2015. Brøndby Golfklub har 

købt de sidste 9 huller af selskabet og ejer nu selv hele golfbanen. Vedtægterne 

ændres som konsekvens heraf de steder hvor Brøndby Golf ApS har været 

nævnt. 

 

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes torsdag den 14. april 2016 kl 16.30. 

 

Ad 7 Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og indskud jfr. § 3. stk 1 og § 5 stk. 

1 pkt. a, b og c: 

 

Kategori   Kontingent  Indskud 

a. Seniormedlemmer o. 25 år 6.400,00  8.000,00 

b. Flex hverdagsmedlemmer 4.850,00  8.000,00 

c. Passive      800,00         0,00 

 

Ad 8 Tage E. Jensen er på valg og modtager genvalg 

 

Ad 9 På valg er Henrik Christensen, Ole Rasmussen og Jesper Kalmeyer Løvenhardt. 

Alle modtager genvalg 

 

Ad 10 Bestyrelsen foreslår genvalg af Redmark Statsautoriseret 

revisionspartnerselskab 

 


