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Mødet afholdt i Hammel Golfklubs klubhus 

42 stemmeberettigede deltagere 

 

1. Valg af dirigent 

Thomas Frederiksen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. 

Dirigenten bekræftede overfor forsamlingen, at mødet var varslet rettidigt med indkaldelse udsendt d. 

19. august og d. 23.august 

 

2. Forslag til vedtægtsændringer 

Formand Kim Bjerregaard begrundede bestyrelsens forslag. Begrundelse var også udsendt med 

dagsorden: 

 

Begrundelse 

Bestyrelsen ønsker, med disse ændringer af vedtægterne, at sikre at alle medlemmer er orienteret om 

hvilke kandidater, der er til valg til bestyrelsen før generalforsamlingen afholdes. Ændringerne vil skabe 

større synlighed i forbindelse med opstilling, stille alle kandidater ens og sikre, at medlemmerne ved, 

hvad de skal forholde sig til på GF. På generalforsamlingen 2018 fremsatte bestyrelsen forslag om, at 

kandidater til bestyrelsen skal håndteres som alle andre forslag fra henholdsvis bestyrelse og 

medlemmer. Forslaget blev ikke vedtaget. Den primære indvending var, at de gældende tidsfrister IKKE 

gav medlemmerne mulighed for at opstille alternative kandidater, da forslag først blev offentliggjort 8 

dage før generalforsamlingens afholdelse – altså 8 dage EFTER fristen for indsendelse af forslag.  

Bestyrelsen har taget indvendingerne til efterretning men finder stadig, at det er relevant at kræve, at 

kandidater til bestyrelsen er kendt FØR generalforsamlingen. Ved at kræve at alle forslag fra bestyrelsen 

– herunder kandidater til bestyrelsen – skal offentliggøres i forbindelse med indkaldelsen 21 dage før 

generalforsamlingens afholdelse, sikres at medlemmerne har mulighed for at stille alternative 

forslag/kandidater før fristen for indsendelse udløber. 

 

Nuværende 

21 dage før GF 

§ 4: Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel ved avertering på klubbens hjemmeside, udsendelse af 

meddelelse via GolfBox, samt ved opslag I klubhuset. 

14 dage før GF 

§ 5: Forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet 

skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes. 

8 dage før GF 

§ 4: Forslag fra medlemmer og fra bestyrelse skal offentliggøres ved opslag i klubhuset senest 8 dage før 

generalforsamlingen med fuld dagsorden og forslagstekst. Ligeledes offentliggøres årsregnskabet. 

 

Nye formuleringer 

21 dage før GF 

§ 4: Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel ved avertering på klubbens hjemmeside, udsendelse af 

meddelelse via GolfBox, samt ved opslag I klubhuset. 

Indkaldelsen skal indeholde evt. forslag fra bestyrelsen, herunder oplysning om bestyrelsesmedlemmer 

på valg med angivelse hvorvidt disse genopstiller, samt bestyrelsens evt. forslag til kandidater. 
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14 dage før GF 

§ 5: Forslag fra medlemmer, herunder kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal for at kunne 

behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før 

Generalforsamlingen afholdes. 

8 dage før GF 

§ 4: Endelig dagsorden indeholdende forslag fra medlemmer og bestyrelse, samt regnskab offentliggøres 

senest 8 dage før Generalforsamlingen afholdes. Offentliggørelse skal ske på klubbens hjemmeside, ved 

udsendelse af meddelelse via GolfBox, samt ved opslag i klubhuset. 

 

Kommentarer og spørgsmål: 

Sonny Leach: Opfordring til, at bestyrelsen er opmærksom på at sikre en diversitet og rette 

kompetencer i bestyrelsen, når bestyrelsen anbefaler. Forslag om, at bestyrelsen bidrager med en 

kandidatbeskrivelse, så medlemmerne får en fornemmelse af, hvad kandidaten skal/kan bidrage med. 

Kim Bjerregaard: I bestyrelsen afklarer vi, hvem genopstiller, og hvem genopstiller ikke. Derefter ser vi 

på, hvilke kompetencer, vi har brug for. Bestyrelsen tager forslag om kandidatbeskrivelse til 

efterretning.  

 

Afstemning: 

Afstemning foregik ved håndsoprækning. 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget. 

 

3. Eventuelt 

Intet 

 

 

29-08-2022 

 

 

 

Dirigent    Referent 

Thomas Frederiksen   Marianne Stenberg 

 


