Referat fra Brandegolfklubs ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 3. maj 2011 kl. 19,00 i klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Agenda :
1. Valg af dirigent.
2 Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer:
§ 3 afsnit 4 ændres fra:
”Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsætter
indskudsstørrelse for ovennævnte medlemskategorier”
til:
”Bestyrelsen bestemmer, om aktive medlemmer ved optagelse i klubben skal
betale indskud og fastsætter i givet fald indskudsstørrelse for de enkelte
medlemskategorier”.
§ 5 punkt 4 ændres fra:
”Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud”
til:
”Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter”

Bestyrelsen

Formand Kurt Bach bør alle velkommen.
Ad. 1
Bestyrelsen havde stillet forslag om valg af Advokat Jens Møller som dirigent.
Jens Møller blev valgt som dirigent.
Der var 16 fremmødte.
Ad. 2
Kirsten Pedersen fremlagde ønskede ændringer i vedtægterne.
Ligeledes begrundede Kirsten Pedersen ændringerne med at det var bestyrelsens ønskes at kunne
ændre i indskudsbeløbet, da vores nabo klubber var begyndt at ændre deres.
Søren Arne ville hører om bestyrelsen ville udvide med yderligere medlemskategorier.
Kirsten Pedersen svarede at dette ikke var tilfældet, og at det udelukkende var muligheden for
regulering at indskud der var på tale.
Bo Sandfelt spurgte om det ikke ville gå ud over klubbens økonomi.
Niels Jespersen svarede, at ingen kunne vide om et evt. fjernelse at indskud, ville udløse nye
medlemmer. Det var dog Niels Jespersens klare opfattelse at klubben var nødsaget til at tage
handling ellers ville specielt nybegyndere sandsynligvis vælge en naboklub uden indskud.
Der havde allerede været et par nybegyndere, som efter endt prøve ville melde sig i en naboklub.
Niels Jespersen mente, at en fjernelse af indskud ved indmeldelse nu, ville kunne trække nye
medlemmer til.
20 nye medlemmer kunne ca. udligne det beløb vi årligt får ind i indskud, sluttede Niels Jespersen.
Arne Andersen spurgte må man kunne lave ½ års medlemskaber.
Kirsten Pedersen svarede at et medlemskab altid er minimum et år.
Edmond Rahbek opfordrede alle til at stemme for forslaget og bestyrelsen skulle fjerne indskud fra
alle medlemskategorier.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget!
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