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Ny dato for
generalforsamling i SKG

Jeg beklager, at vi for at overholde vedtægterne
bliver nødt til at ændre datoen for
generalforsamling til den 31. marts 2016 kl. 19.00 i
Klubhuset.
Vi udsender hermed ny indkaldelse til
generalforsamlingen.
Med stor beklagelse

Povl Munk
Formand
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

2016

Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 19.00 i
klubhuset

Dagsorden for den ordinæare generalforsamling i
henhold til vedtægternes § 5

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning om klubbens virksomhed i det

forløbende år

Frivillige i SKG

Vi har rigtig mange
frivillige hjælpere i Sebber
Kloster Golf Klub og det
er bestyrelsen og de
ansatte rigtig glade for.
Det er en rigtig stor og
uvurderlig indsats som
disse frivillige gøre for
klubben.
Hvis du skulle have lyst
og tid til at hjælpe vores
klub, så kan vi altid bruge
flere frivillige.
Send en mail til kontoret
kontor@sebbergolf.dk om
at du gerne vil hjælpe til,
så tager kontoret kontakt
til dig for nærmere at
aftale indenfor hvilke
områder du ønsker at
hjælpe.

Inden for følgende
område har vi lige nu
behov for ekstra hjælp:

Brombær hold til
banen (2-3
personer)
Vedligehold på
drivingrange
Frivillige med

http://us12.campaign-archive1.com/?u=c1456691d0e062055301f1b9c&id=892f51a6c4&e=%5BUNIQID%5D


3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse (findes på medlemssiderne)

4.  Forelæggelse af budget for igangværende år
og fastsættelse af fuldtidskontingent for det
kommende år (findes på medlemssiderne)

5.  Forslag fra bestyrelsen
6.  Forsalg fra medlemmer

Der er indkommet forslag til
vedtægtsændring vedr. indhabilitet .
Forslaget kan ses på medlemssiderne

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter
 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
og alle er villig til genvalg
Povl Munk
Helle Rahbek Thomsen
Lars Poulsen
Kalle Jensen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

 

Så varer det ikke længe før Golfring
Nordjylland går i luften. Fra d. 21. marts kan
alle som har købt det fælles medlemskab af
Golfring Nordjylland, spille gratis på de 5
baner  (man skal være medlem af en af de 5
klubber som har indgået samarbejdet). Se
mere omkring dette samarbejde på vores

særlig natur
interesse
Hjælp til kontoret
Hjælp i klubhuset

Fælles for alle områder er
at det er meget
afgrænsede opgaver som
man påtager sig, således
at der også bliver god tid
til at spille golf.

Nye navne på
vores 3 9-huls
sløjfer:

Bestyrelsen har snakket
om, hvordan vi kan
brande vores dejlige Pay
& Play bane bedre. I den
forbindelse har vi et
ønske om, at finde et
bedre navn til banen.
Samemn med det nye
navn til denne bane,
ønsker bestyrelsen også,
at de to sløjfer på vores
18-huls bane skal have
navne.
Bestyrelsen vil meget
gerne have nogle bud på
navne til vores 3 sløjfer,
fra alle jer medlemmer. I
kan maile jeres forslag til
kontoret eller lægge jeres
bud på navne i kassen
som står i klubhuset. De
ny navne til sløjferne vil
blive offentliggjort på
generalforsamlingen.

Kontorets



hjemmside
http://sebberklostergolfklub.dk/index.php?
option=com_content&view=article&id=1333:g
olfring-
nordjylland&catid=18:nyheder&Itemid=613

Der er allerede nogle som har sendt mail til
kontoret ang. medlemskab. Kontoret har
desværre ikke nået at svare på alle
henvendelser ang. medlemskab, det beklager
jeg meget. Men nu hvor alt det praktiske 
omkring dette samarbejde er faldet på plads,
vil I alle inden for den næste uge få en mails
fra mig, samt en faktura for medlemskab af
Golfring Nordjylland. Når fakturaen er betalt
kan i komme forbi kontoret og modtage jeres
bagmærke til Golfring Nordjylland.

åbningstider i
marts måned:

Nu hvor golfsæsonen
nærmer sig har kontoret
udvidet sine åbningstider
til følgende:

Mandag kl. 10-14
Tirsdag  kl. 10-14
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14
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