
 
28. februar 2019 

Hermed indkaldes til Ishøj Golfklubs ordinære generalforsamling, der afholdes 
 

Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19 
Klubhuset, Køgevej 275, 2635 Ishøj 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år og samarbejdet med 

Ishøj Golf A/S 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Indkomne forslag 

a. Forslag fra bestyrelsen  
1. Forslag om vedtægtsændringer 

(De nye vedtægter er godkendt af DGU og kan ses på hjemmesiden under 
Nyheder) 

b. Forslag fra medlemmerne 
1. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer 

5. Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder forslag til kontingent for det 
kommende kalenderår 

6. Valg af formand (vælges for en toårig periode i ulige år) 
7. Valg af kasserer (vælges for en toårig periode i lige år) 
8. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode) 
9. Valg af 2 suppleanter (vælges for en etårig periode) 
10. Valg af revisor (vælges for en etårig periode) 
11. Valg af revisorsuppleant (vælges for en etårig periode) 
12. Eventuelt 

 
Regnskabet for det forløbne regnskabsår er jævnført vedtægterne overdraget til den af 
generalforsamlingen valgte revisor. Regnskab og forslag til budget offentliggøres på 
hjemmesiden senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. 
 
Ad 6. På valg er 
Klaus Gundertofte, som ikke er villig til genvalg 
 
Ad 7. Kun i lige år.  
Da kasserer Peter Langballe Sørensen er udtrådt af bestyrelsen, er der ekstraordinært valg til 
kassererposten for 1 år. 
 
Ad 8. På valg er  
Anne-Grethe Thorn. (Er udmeldt og genopstiller derfor ikke) 
Lisbeth Teglstrup.  Er ikke villig til genvalg. 
Bente Bjerring.  Er ikke villig til genvalg. 
 
Kandidatforslag til dagsordenens punkter 6, 7, 8, 9, 10 og 11 skal i henhold til vedtægterne 
indgives skriftligt til info@ishojgolfklub.dk og mundtligt til klubbens formand Klaus 
Gundertofte, mobil: 30 83 32 06 senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. 
 
Den samlede kandidatliste offentliggøres i klubhuset senest 5 dage før den ordinære 
generalforsamling. 


