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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
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28. marts 2019 KL. 17.15 Klublokalet, Næstved Golfklub

Dagsorden:
Punkt 1:

Valg af dirigent.

Punkt 2:

Vedtægtsændring.
Det på ordinær generalforsamlingen, jfr. bilag 1, godkendte forslag til
vedtægtsændring, til endelig godkendelse i henhold til klubbens vedtægter § 12.

Næstved d. 09.03.2019
p.b.v.
Jack S. Hansen, Formand

I §12 er anført nedenstående:
Til beslutning om vedtægtsændring og klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle
stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af
de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages
varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første
generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede
medlemmer uanset disses antal.

Næstved Golfklub, Karrebækvej 461, 4700 Næstved

Bilag 1.
Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen, godkendt på ordinær generalforsamling:

§4
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i
Næstved kommune hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse skal ske skriftligt pr. e – mail eller pr.
brev, såfremt medlemmet ikke har opgivet e – mailadresse, med mindst 14 dages varsel med
angivelse af dagsorden og vedlagt det reviderede regnskab.
Ændres til:
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i
Næstved kommune hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse skal ske skriftligt pr. e – mail og
annonceres på klubbens hjemmeside og opslag i klubben, med mindst 14 dages varsel med
angivelse af dagsorden og vedlagt det reviderede regnskab.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk ret er myndige, med hver en
stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger skal træffes ved almindeligt
stemmeflertal.
Vedtagelse af vedtægtsændringer og klubbens opløsning træffes ved kvalificeret stemmeflertal, jfr.
§6
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen vælges for tre år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3, derefter ved anciennitet.
Genvalg kan finde sted.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling.
Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
Suppleanter vælges for to år ad gangen.
Tilføjes §6:
Revisor og revisorsuppleanter vælges for 2 år ad gangen i ulige år.
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