
                                                                                                                               

Generalforsamling. 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling  

Lørdag den 7. marts 2020, kl. 10.00 i Klubhuset, i henhold til vedtægterne § 5. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2.  Valg af stemmetællere  

3.  Beretning om det forløbne år 

4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

5.  Fremlæggelse af budget og kontingent     

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

    På valg er: 

    Henrik Sørensen, modtager genvalg 

    Henrik Gylling, modtager genvalg 

    Lasse Bundgaard, modtager genvalg  

7.  Valg af suppleanter 

      På valg er: 

       Helge Fransen, modtager genvalg 

       Rasmus Hørby Sørensen, modtager genvalg 

8. Valg af revisor 

      Bestyrelsen foreslår genvalg, af Krogh & Thomsen I/S, Carsten Thomsen 

9.  Forslag fra bestyrelsen 

10. Forslag fra medlemmerne 

      Bilag vedlagt. 

11. Eventuelt. 

Med  venlig hilsen  

Bestyrelsen, Samsø Golfklub 

 



Bilag til punk 10. 

Forslag fremsendt af Bent Ranum. 

Jeg foreslår, at der enten ændres i vedtægterne eller at bestyrelsen er mere opmærksomme på indkaldelse, 

holdt op imod sidste dag for indsendelse af forslag. 

Det er ikke rimeligt, at man får en indkaldelse lørdag den 8. februar (starten af vinterferien, hvor mange 

mennesker er taget på ferie) og så skal forslaget være klubben skriftligt i hænde mandag d. 10. februar. 

Hvordan forestiller man sig, at man skulle få tid til at drøfte eventuelle foreslag med andre medlemmer i 

klubben? Mange gange vil man jo gerne lige have et par dage til at tænke et foreslag igennem, i stedet for 

bare at “lire” noget af. 

 

Forslag fremsendt af Bente De Kruiff og Jørgen Jessen. 

Vi stiller hermed forslag om, at rabatordningen (nedsat greenfee for gæster) der i 2019 blev vedtaget, også 
gøres gældende i 2020. 
 
 
 
Forslag fremsendt af Jesper Roug 
 
Forslag om opsætning af dametoilet på for9, da især pigerne undlader at indtage fornøden væske på de 

første 9 huller. Det er ikke sundt. Specielt under matches kan det være svært at springe om bag en busk. Og 

denne service parameter kunne tænkes at tiltrække flere kvindelige green fee betalere ligesom det er god 

medlems nursing. 

 Buschaufførerne har samme udfordring med manglende toiletter på arbejdspladsen ude på ruten. Jeg tror 

det kan være positivt for klubben, at imødekomme dette ønske, nu hvor økonomien er inde i en gunstig 

gænge. Måske der findes VVS selskaber og andre virksomheder, som kunne tænke sig at gå ind og 

medfinansiere på 50/50 basis imod at få en stærk branding. 

 

 

 

 


