
Mogenstrup den 17. december 2013

Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag den 30. december 2013 kl. 19.00 i klubhuset.

På den ordinære generalforsamling den 8. december 2013 blev der stemt om vedtægtsændringer.

Til vedtagelse af ændringer af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede med-
lemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsen-
terede medlemmers vægtede stemmetal er for forslaget.
Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på gene-
ralforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede 
stemmetal, afholdes der en ny generalforsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første 
generalforsamling, og forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede 
stemmetal. Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel, ved elektronisk kommunikation og annoncering 
i klubhus, eller ”skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og forslagets indhold.
Fuldmagt til den første generalforsamling anses for gyldig til den anden generalforsamling, såfremt fuld-
magten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Derfor indkaldes der til ny generalforsamling hvor vedtægtsændringerne kan endelig vedtages.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændringer.
3. Valg af suppleant til bestyrelsen.
4. Eventuelt.

P.b.v.
Benny Jensen
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Ad. 1. Valg af dirigent.

Ad. 2. Forslag til vedtægtsændringer: 
Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som de blev vedtaget på generalforsamlingen den 8. decem-
ber 2013. I forslaget skal rød tekst slettes og grøn tekst tilføjes.

Ad. 2.1 Forslag fra medlem 1926, Finn Caspersen. 
Hensigten med forslaget er at få fastlagt den af bestyrelsen allerede anvendte ordning med at tilskuddet kan 
betales i rater, da der kan rejses spørgsmål om ordningen er i overensstemmelse med vedtægternes nuvæ-
rende formulering. 

§ 4.
Indskud og kontingent.

Indskud for optagelse i klubben og årskontingent for medlemskab fastsættes årligt af generalforsamlingen 
for det følgende kalenderår efter bestyrelsens indstilling. 

Ved overgang fra aldersbetinget medlemskab til voksent medlemskab, betales det indskud, der var gæl-
dende ved indmeldelsen. Indskuddet betales med begyndelsen af den kontingenttermin hvor voksent 
medlemskabet indtræder. Har medlemmet været udmeldt, anvendes gældende indskud på genindtrædel-
sestidspunktet. Dog er mindste indskud kr. 5.400.

Overgang til en anden medlemskategori, der ikke er aldersbetinget, herunder optagelse som fuldgyldigt 
medlem, kan ske som anført i § 3, dog mod betaling af evt. fornødent indskud. Har medlemmet allerede 
betalt indskud optages vedkommende som fuldgyldigt medlem uden yderligere indskud.

Bestyrelsen kan beslutte, at indskuddet kan betales i rater over et antal år; dog højst 10 år. Antal rater og 
år fastsættes af bestyrelsen.

Indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab. Ved overgang til et medlemskab 
med lavere kontingent godskrives evt. overskydende kontingent.

Kontingent betales forud. Ved forsinket betaling kræves et af bestyrelsen fastsat gebyr.

Kontingentrestance ud over 2 måneder fra forfald medfører tab af retten til at benytte klubbens faciliteter.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse, men kan også forkorte fristen overfor 
enkelte medlemmer, som gentagne gange har forsinket betalingerne.
Kontingentrestance udover 4 måneder fra forfald medfører eksklusion af klubben. 

_  _  _  _  _  _  _  _

Ad. 2.2 Forslag fra Finn Caspersen til vedtægtsændringer til endelig vedtagelse.  
Om en mere præcis rækkefølge og formulering af § 9, ”Valg af bestyrelse”

§ 9.
Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der årligt 
afgår 3 medlemmer.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på 
lige årstal. Genvalg kan finde sted. 

Valg af formand og kasserer foretages direkte af generalforsamlingen.

Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.

Konstituering finder sted på et bestyrelses-møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkonstituering 
kan finde sted. Udtræder formand, kasserer eller sekretær af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, 
konstituerer bestyrelsen sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Udtræder formand eller kasserer af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, indkalder bestyrelsen til 
en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden fire uger efter udtrædelsen med valg til den 
pågældende bestyrelsespost for postens resterende periode. 

Bestyrelsen skal forvarsle afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling senest 21 dage før afhol-
delsen. Forvarslet skal indeholde bestyrelsens forslag til kandidat til den pågældende bestyrelsespost. 
Medlemmernes forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Ind-
kaldelse, afstemning og afholdelse sker på samme måde som til en ordinær generalforsamling. 



Bestyrelsen opstiller Troels Haugsted som suppleant til bestyrelsen
Jeg er 66 år, gik på pension den 1. maj 2013 efter 43 år i politiet. Mit ”golfliv” 
startede i 1997 i Grenaa og siden 2007 har jeg været medlem af Sydsjællands 
Golfklub.

Privat er jeg gift med Inge-Lise, der ligeledes er golfer. Sammen har vi søn-
nerne Michael og Thomas, som det også er lykkedes for os at gøre interesseret 
i golf. 

Begge er medlem af Sydsjællands Golfklub. Barnebarnet, Annabella, er sene-
ste skud på golfstammen.

Jeg stiller op som suppleant med håbet om og troen på, at jeg kan medvirke 
til at alle igen synes Sydsjællands Golfklub er deres klub, en klub, som alle vil 
gøre en indsats for.

I disse tider, hvor trenden er at flere og flere klubber sløjfer indskuddet, er jeg ikke i tvivl om, at vi vil se 
mange som ”surfer rundt” for at finde den klub hvor banen er god, og hvor de finder sig bedst til rette. Det 
er derfor vigtigt for Sydsjællands Golfklub at fremstå som en samlet enhed med gode forhold, såvel på 
som uden for banen.

Troels Haugsted

Ad. 4. Eventuelt.

Ad. 3 Valg af suppleant til bestyrelsen:
Da bestyrelsesmedlem, Henrik Gustafsson er udtrådt af bestyrelsen, er 1. suppleant Frank Krüger indtrådt 
i bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at der fortsat skal være 2 suppleanter til bestyrelsen, og benytter derfor 
den ekstraordinære generalforsamling til at vælge en ny suppleant. 

Fristen for opstilling af kandidater udløb mandag den 16. december. Der er ikke opstillet modkandidater til 
bestyrelsens forslag.

Udtræder formand eller kasserer af bestyrelsen efter 1. oktober kan bestyrelsen dog vælge at konstituere 
sig på den pågældende post med en konstitueret formand eller kasserer, og den pågældende konstitu-
erede vil være på valg med eventuelle andre kandidater for en eventuel resterende valgperiode for for-
mands- eller kassererposten på førstkommende ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær. Konstitueringen finder sted på et bestyrelsesmøde umid-
delbart efter generalforsamlingen. Omkonstituering kan finde sted. Udtræder sekretæren af bestyrelsen i 
løbet af generalforsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen.
_  _  _  _  _  _  _  _


