indkalder til ordinær generalforsamling
I henhold til vedtægternes § 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i
Sønderjyllands Golfklub.
Generalforsamlingen afholdes

Onsdag, den 6. februar 2019 kl. 19.00
i klubhuset, Uge Hedegaard
med følgende
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Uge Hedegaard, den 21. januar 2019.
Bestyrelsen
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Vedrørende dagsordenens punkt 2:
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år er tilgængelig på klubbens hjemmeside fra
den 31. januar 2019. Medlemmer uden internetadgang kan henvende sig i Sekretariatet.
Vedrørende dagsordenens punkt 3:
Klubbens reviderede årsregnskab for 2018 er tilgængeligt på klubbens hjemmeside fra den 31.
januar 2019. Medlemmer uden internetadgang kan henvende sig i Sekretariatet.
Vedrørende dagsordenens punkt 4:
Bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2019 fremgår af side 3 i nærværende indkaldelse.
Budgettet er udarbejdet med målrettet og styret vækst for øje, herunder tillagt forventede
prisstigninger samt bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsen foreslår kontingentet for 2019 fastsat som følger:
2018
2019
Medlemmer over 25 år
Kr. 5.650
kr. 5.900
Medlemmer mellem 18 og 25
kr. 3.000
kr. 3.000
år
Medlemmer under 18 år
kr. 1.500
kr. 1.500
Fleksmedlemmer
kr. 1.500
kr. 1.500
Longdistance medlemmer
kr. 2.600
kr. 2.700
Passive medlemmer
kr. 500
kr. 500
Puslinge
kr. 900
kr. 900
Prøvemedlemmer
kr. 500
kr. 500
Vedrørende dagsordenens punkt 5:
Forslag fra medlem vedr. § 6. Se side 3 i nærværende indkaldelse.
Forslag fra bestyrelsen vedr. § 16. Se side 3 i nærværende indkaldelse.
Vedrørende dagsordenens punkt 6:
På valg er:
Poul Erik Hansen (modtager genvalg)
Bent Johnsen (modtager genvalg)
Jesper Kraak (modtager genvalg)
Vedrørende dagsordenens punkt 7:
Bestyrelsen foreslår Søren Grill Andersen og Hans Peter Nielsen
Vedrørende dagsordenens punkt 8:
Bestyrelsen anbefaler statsaut. revisor Jon Midtgaard

2

Vedrørende dagsordenens punkt 5:
Forslag fra medlem vedr. § 6.
Nuværende vedtægter

Forslag

§ 6 – Kontingent

§ 6 – Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter
forslag fra bestyrelsen og er gældende indtil næste
ordinære generalforsamling.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter
forslag fra bestyrelsen og er gældende indtil næste
ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales
enten
i én rate inden udgangen af januar kvartal.
Der opkræves ikke administrationsgebyr.

Kontingentet betales
enten
i én rate inden udgangen af januar kvartal.
Der opkræves ikke administrationsgebyr.

eller
i to lige store rater, hvor 1. rate betales inden
udgangen af januar kvartal og 2. rate betales inden
udgangen af april kvartal.
Der opkræves et administrationsgebyr pr.
opkrævning hvis størrelse fastsættes af
bestyrelsen. Kontingentopkrævningen skal tilmeldes
Betalingsservice.

eller
i to lige store rater, hvor 1. rate betales inden
udgangen af januar kvartal og 2. rate betales inden
udgangen af april kvartal.
Der opkræves et administrationsgebyr pr.
opkrævning hvis størrelse fastsættes af
bestyrelsen. Kontingentopkrævningen skal tilmeldes
Betalingsservice.

Ved indmeldelse efter 1. juli, uden forinden at have
været prøvemedlem i henhold til §3, betales halvt
kontingent for det pågældende år. Såfremt et
medlem er i restance med sit kontingent i over et
kvartal fra opkrævningen, kan det af bestyrelsen
suspenderes fra alle sine rettigheder og kan først
genoptages i klubben, når kontingentet for hele den
mellemliggende periode er betalt.

Ved indmeldelse efter 1. juli, uden forinden at have
været prøvemedlem i henhold til §3, betales halvt
kontingent for det pågældende år. Såfremt et
medlem er i restance med sit kontingent i over et
kvartal fra opkrævningen, kan det af bestyrelsen
suspenderes fra alle sine rettigheder og kan først
genoptages i klubben, når kontingentet for hele den
mellemliggende periode er betalt.

Forslag fra bestyrelsen vedr. § 16.
Nuværende vedtægter

Forslag

§ 16 – Opløsning

§ 16 – Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages
på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af
klubbens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af
de afgivne stemmer er for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal
bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der
skal afholdes senest 4 uger efter. På denne
generalforsamling kan forslaget vedtages, hvis 2/3
af de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer stemmer herfor – uden hensyn til de
fremmødte stemmeberettigedes antal.
Vedtages opløsning, træffer generalforsamlingen
bestemmelse om afvikling af klubbens
aktiver/passiver. Et eventuelt overskud ved klubbens
opløsning tilfalder almennyttige formål. Ved
afviklingens afslutning afholdes ekstraordinær
generalforsamling til godkendelse af
afslutningsregnskabet.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages
på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af
klubbens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af
de afgivne stemmer er for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal
bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der
skal afholdes senest 4 uger efter. På denne
generalforsamling kan forslaget vedtages, hvis 2/3
af de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer stemmer herfor – uden hensyn til de
fremmødte stemmeberettigedes antal.
Vedtages opløsning, træffer generalforsamlingen
bestemmelse om afvikling af klubbens
aktiver/passiver. Et eventuelt overskud ved klubbens
opløsning skal tilfalde en anden forening, fond,
stiftelse, institution mv., som er hjemmehørende her
i landet eller i et andet EU / EØS land og har et
almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt
formål. Ved afviklingens afslutning afholdes
ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af
afslutningsregnskabet.
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Sønderjyllands Golfklub

Drift
Indtægter
Kontingenter
Indmeldelsesgebyr
Greenfee
Overskud turneringer
Reklameindtægter
Leje Bagrum m.m.
Tilskud Aabenraa
Andre indtægter
Indtægter i alt

Beløb i hele 1.000 kr.

Budget 2019

Revideret
Regnskab 2018

Budget 2018

5.048
62
892
26
255
205
35
20
6.543

4.999
82
897
24
300
211
40
0
6.553

4.895
97
746
27
298
204
41
26
6.334

3.209
924
140
458
529
36
139
125
5.560

3.235
929
130
474
565
32
165
165
5.695

3.111
893
197
499
489
14
116
106
5.425

983

858

909

0

90

2

-991

-990

-967

-8

-42

-56

Investering/nyanskaf.
Maskiner
Vandingsanlæg
Bygning/inventar/driftsmidler
Adm./IT
I alt

559
0
1.315
0
1.874

794
0
736
0
1.530

794
0
688
0
1.482

Finansiering
Afkast af drift
Kapitalindskud (netto)
Afdrag på lån
Likviditets forskydning
I alt

983
-48
-165
1.104
1.874

858
-92
-165
929
1.530

909
-28
-151
752
1.482

Udgifter
Personaleudgifter
Baneudgifter
Vandafgift
Ejendommens drift
Administrationsomkostninger
Nye medlemmer
Sportsudvalg
Finansieringsudgifter
Udgifter i alt
Afkast af drift
Ekstraordinære poster
Afskrivning
Afkast efter afskrivning
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