Mogenstrup den 26. september 2013
Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Søndag den 6. oktober 2013 kl. 17.00 i Fladsåskolen.
Der er registrering fra kl.15.30.
Bestyrelsen ønsker, som følge af den seneste tids uoverensstemmelser, at få afklaret den for klubben
nuværende usikre og dermed uhensigtsmæssige situation, som vi er i.
Den seneste tids uro, herunder oppositionens indlæg i den lokale avis og ved indsamling af underskrifter
blandt klubbens medlemmer, har skabt denne usikre og i længden uholdbare situation.
Oppositionen tilkendegiver en utilfredshed med bestyrelsens virke, uden klart at angive årsagen til denne
utilfredshed, eller ved at forelægge det nødvendige antal gyldige underskrifter, der berettiger oppositionen
til at forlange en ekstraordinær generalforsamling, samt uden konkret over for bestyrelsen, at tilkendegive
grundlaget for indsamlingen af de påståede underskrifter.
Dette er årsagen til at bestyrelsen ønsker at få klubbens medlemmer samlet, for at få afgjort om bestyrelsen har medlemmernes opbakning til at videreføre klubben i den nuværende linje, og med de visioner
som bestyrelsen hidtil har redegjort for, eller det modsatte – at medlemmerne ikke er enige heri.
Såfremt bestyrelsen ikke har den fornødne opbakning, vil bestyrelsen træde samlet tilbage.
Såfremt bestyrelsen ikke har medlemmernes opbakning efter afstemningen, gennemføres der nyvalg af
hele bestyrelsen på denne ekstraordinære generalforsamling.
Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at give møde på den ekstraordinære generalforsamling den 6.
oktober 2013, og med jeres stemme tilkendegive om man er for eller imod den siddende bestyrelse.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. For bestyrelsen eller imod bestyrelsen.
3. Valg af ny bestyrelse såfremt den nuværende bestyrelse ikke har medlemmernes opbakning.
4. Eventuelt.
P.b.v.
Benny Jensen
Sekretær
Ad. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen har p.t. ikke forslag til dirigent.
Ad. 2. For bestyrelsen eller imod bestyrelsen.
Har bestyrelsen ikke den fornødne opbakning, vil bestyrelsen træde samlet tilbage.
Beslutningen træffes med almindelig stemmeflerhed, ud fra de repræsenterede stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal.
Ad. 3. Der vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. Denne nye bestyrelse skal så på førstkommende bestyrelsesmøde konstituere sig selv.
På den ordinære generalforsamling til december er der direkte valg af formand, kasserer og		
sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Ad. 4. Eventuelt.
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Fuldmagt
Fuldmagt gives hermed til
________________________________________________
medl. nr. navn			
Fuldmagt gives til at anvende min stemme på den
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Søndag den 6. oktober 2013 kl. 17.00 i Fladsåskolen

________________________________________________
dato		

medl. nr.		

underskrift
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