Tønder GolfKlub
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:
Torsdag, den 25. januar 2018 kl. 19.00 på Hotel Tønderhus
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4) Fastsættelse af indskud og kontingent og forelæggelse af næste års
budget
5) Valg af formand – på valg er Bent Johannsen der modtager genvalg
6) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen – på valg er:
- Hans Christian Freiberg - modtager genvalg
- Holger Riggelsen – modtager ikke genvalg
- Kim Riggelsen – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår nyvalg Peter Olsen og Erna Hvedemose
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – på valg er Carsten Johansen og Erna
Hvedemose.
Bestyrelsen foreslår valg af Lene Andersen og Carsten Johansen
8) Valg af revisor samt revisorsuppleant – på valg er Carl Peter Thiedemann
og Hans Popp
9) Præsentation af byggeprojekt – Nyt klublokale
10) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Forslag fra medlemmer skal iflg. vedtægterne være
bestyrelsen i hænde senest den 20. januar 2018.

11) Eventuelt
-------------- 0------------Forslag fra bestyrelsen:
Tilføjelse til § 3.
"Bestyrelsen bemyndiges til i særlige situationer at kunne nedsætte kontingentets
størrelse for enkelte eller en gruppe af personer, hvis dette kan øge antallet af
medlemmer. Nedsættelsen er kun gældende i det aktuelle kalenderår."
P.t. modtaget nedenstående forslag fra medlemmer:
Fremsendte forslag til behandling på Tønder Golfklubs Generalforsamling d. 25/01 2018
1.

Bestyrelsen pålægges at skrinlægge planerne om nyopførelse af en Pavillon, som
erstatning for vor nuværende udestue (rygtesmedens oplysninger).
I den forbindelse opfordres bestyrelsen til en bedre og længere informationsperiode
ved ændringer i klubben´s / banens´s udformning.

2. Hvis bestyrelsen mener at klubben / vi har overskydende midler:
Pålægges det bestyrelsen at anvende de nødvendige midler til etablering –
retablering og pleje af banen´s vandarealer, som er en SKAM for vores omdømme
blandt Greenfee-spillere og til irritation for klubbens egne medlemmer.
3. Bestyrelsen pålægges at kontakte Tønder Kunstmuseum med henblik på
anlæggelse af en ”Kultur – Skulptur sti” på klubbens arealer.
Fordelene for klubben skulle så være:
a. flere Green-fee spillere - da der alt andet lige - findes en del kulturinteresserede
golfspillere, som kunne få en anden oplevelse.
b. klubben kunne få en ekstra leje/pleje indtægt, for vores u-kurante arealer.
c. klubben ville få en omfattende gratis reklame i hele landet.
Med venlig hilsen medlem nr. 88-16, Carl E. Michelsen

Bestyrelsen kan ikke anbefale de af Carl E. Michelsen fremsendte forslag
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