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Dagsorden Generalforsamling 

onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 på Halsted Hus Efterskole i skolebygningen  

Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med vedtægternes §4 og §5 som kan ses på klubbens 

hjemmeside via dette LINK 

1. Valg af dirigent og stemmetællere: 
Bestyrelsen foreslår Ole Iversen som dirigent. 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formanden fremlægger beretning til efterretning for generalforsamlingen. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. 
 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
a) Kassereren fremlægger budget til efterretning. 
b) Bestyrelsen planlægger ingen kontingentændringer, hvilket fremlægges til efterretning. 

 
5. Indkomne forslag 

 
a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer: Bestyrelsen har udarbejdet vedtægtsændringer, som 

primært er en modernisering/opdatering. Forslag til reviderede vedtægter fremgår af klubbens 
hjemmeside – se LINK, hvor også de motiverede ændringsforslag ligger.  Gældende vedtægter kan 

ses via dette LINK 
 
Der er ikke indkommet yderligere forslag til bestyrelsen. 
 

6. Valg 
 
a) Formanden er på valg - modtager genvalg med bestyrelsens opbakning 

b) Michael Hedegart blev i 2021 valgt for et år - modtager genvalg med bestyrelsens opbakning. 

c) Lars Agergaard er på valg – modtager genvalg med bestyrelsens opbakning  

d) Vivi Opstrup skulle have været på valg i 2021, og er derfor på valg for et år – modtager genvalg med 
bestyrelsens opbakning 

e) Lars Rasmussen udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Flemming Hansen valgt for et år. 

f) Valg af revisor for et år 

Bestyrelsen foreslår 2 interne revisorer Allan Hansen og Mogens Opstrup med Susan Nielsen som 
revisorsuppleant. 
 

        Bestyrelsen udpeger selv suppleanter og har stående aftale med Torben E. Hansen 

 
7. Eventuelt 

a. Fremlæggelse af masterplan: Bestyrelsen har udarbejdet revideret masterplan som fremlægges for 
generalforsamlingen til drøftelse. Responsen vil blive anvendt som inspiration for bestyrelsens 
arbejde. Revideret masterplan er fremlagt på klubbens hjemmeside og kan ses af dette LINK. 

http://www.halstedklostergolfklub.dk/
http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202017/vedt%C3%A6gter.pdf
http://www.halstedklostergolfklub.dk/index.php?page=generalforsamling-2022
http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/generalforsamling%202017/vedt%C3%A6gter.pdf
http://www.halstedklostergolfklub.dk/uploads/masterplan/Masterplan%20HKG%202022-2027.pdf
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b. Bertelpokal 
c. Pokaler for klubmesterskaber. 

http://www.halstedklostergolfklub.dk/

