Nivå Golf Klub
Kokkedal den 21. juli 2020
Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling
I Nivå Golfklub
tirsdag den 25. august 2020 kl. 19:00 (kom venligst i god tid)
I Nivå Golf, Løvbjerggårdsvej 1, 2980 Kokkedal
Generalforsamlingen afholdes efter følgende
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget – og godkendelse af kontingent/indskud for det følgende år
6. Forslag fra bestyrelsen – Forslag til vedtægtsændringer
7. Indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen
8. Valg til bestyrelsen
a. 4 bestyrelsesmedlemmer efter tur:
Torben Randrup - modtager genvalg
Lars Kristensen - modtager genvalg
Per Hald - modtager genvalg
Herudover har følgende medlemmer meddelt, at de ønsker at opstille:
Medl. Nr. 2688 Dorte Klitgaard
b. Bestyrelsessuppleant – (Dorte Klitgaard, er indtrådt i bestyrelsen)
Såfremt flere medlemmer ønsker at opstille, og ønsker sit CV udsendt til medlemmerne
forud for generalforsamlingen, kan man meddele sit kandidatur til bestyrelsen senest
den 16. august, hvorefter alle kandidaters CV udsendes.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
./.

Se Bilagene på hjemmesiden under "Generalforsamling": Skriftlig beretning 2019, resultat
og status 2019, forslag til budget 2020, forslag til nye vedtægter, fuldmagt 2020 Præsentation af de opstillede kandidater kommer18. august. Det reviderede regnskab vil
være til gennemsyn på generalforsamlingen
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Nivå Golf Klub
Kokkedal den 21. juli 2020

Indkaldelse til

Ekstraordinær generalforsamling
I Nivå Golfklub
Tirsdag den 25. august 2020 i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.
Der er på den ordinære generalforsamling fremsat forslag til nye vedtægter, og da bestyrelsen ikke
forventer, at der på generalforsamlingen vil være et beslutningsdygtigt flertal til stede, indkaldes
hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i umiddelbar forlængelse af den ordinære
generalforsamling.
Det er dog en forudsætning for gennemførelse af den ekstraordinære generalforsamling, at det
fremsatte vedtægtsforslag vedtages uændret. Såfremt der vedtages ændringer til
vedtægtsforslaget, ønsker bestyrelsen at disse skal udsendes til medlemmerne, så de får mulighed
for at tage stilling til det endelige forslag.
I givet fald vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i anden halvdel af
september.
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