
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 Vedr. årene 2019 og 2020 
Torsdag den 27. maj 2021 kl. 1900 i laden på  

Sebber Klosteret 
 

 

Dagsorden for de ordinære generalforsamlinger tilpasset vedtægternes § 5: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i de forløbende to år. 
3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. (regnskaberne er 

tidligere udsendt). 
4. Forelæggelse af budget for igangværende år, samt fastsættelse af 

fuldtidskontingent for det kommende år. 
5. Forslag fra bestyrelsen, pt. ingen 
6. Forslag fra medlemmerne: 

 

1. Det er vores oplevelse af Sebber Kloster Golfklub er én af de få klubber i det nordjyske, 
hvor man ikke må medbringe hund. Samtidig har vi erfaret at en række gæster har fået 
tilladelse til at tage hunden med. Vi vil derfor gerne bede medlemmerne på 
generalforsamlingen den 24. marts 2020 om at stemme om forslag om at give mulighed 
for at medbringe hund. 

 

2. Suppleanter til SKG´s hovedbestyrelse kan ikke bevilliges fri kontingent efter 
gældende vedtægter. Hvis bestyrelsen eller andre ønsker dette forhold 
gældende, må forslaget om fri kontingent fremsættes og behandles på en 
generalforsamling. Bestyrelsen sender, ved denne forskelsbehandling, et dårligt 
signal til alle klubbens medlemmer, og ikke mindst indsatsen fra de mange 
frivillige som klubben er total afhængig af. En udgift på mindst 60.000 kr. til fri 
kontingent til medlemmer på forskellige poster i klubben bør vurderes nøje. Vi er 
inde en periode med historisk lav medlemstal, og dermed begrænset økonomi til 
at pleje og udvikle vores bane. Opfordringen herfra, er at alle betaler kontingent 
efter vedtægterne. Kalle Jensen. 



 

 

3. Bestyrelsens honorar (fri kontingent) kan ikke bevilliges efter foreningens 
vedtægter. Hvis bestyrelsen eller andre ønsker dette forhold gældende, må 
forslaget om fri kontingent fremsættes og behandles på en generalforsamling. 
For nuværende har bestyrelsen (i forretningsorden for bestyrelsen arbejde, 
udarbejdet af bestyrelsen) bevilliget sig selv fri kontingent. Denne bemyndigelse 
er ikke givet bestyrelsen i vedtægterne. En udgift på mindst 60.000 kr. til fri 
kontingent til medlemmer på forskellige poster, bør vurderes nøje, i en periode 
med historisk lav medlemstal, og dermed begrænset økonomi til at pleje og 
udvikle vores bane. Opfordringen herfra, er at alle betaler kontingent efter 
vedtægterne. Kalle Jensen. 

 

7. Valg af syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter: 

For et år: 

Lene Merete Krath, villig til genvalg 

Bjarne Svendsen, villig til genvalg 

Helle Rahbek Thomsen, modtager ikke genvalg 

Povl Munk Christensen, villig til genvalg 

For to år: 

  Leif Jensen, villig til genvalg 
  Leif Harboe, villig til genvalg 
  Jørgen Nielsen, villig til genvalg 

og 2 suppleanter for 1 år: 

• Hanna Kristensen, villig til genvalg 
• Lene Merete Krath, indtrådt i bestyrelsen i perioden. 

8. Valg af revisor, forslag Beierholm 
9. Eventuelt. 


