
Ordinær generalforsamling i Aarhus Golf Club 
 

Der afholdes ordinær generalforsamling i 
 

 
 

tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00 
Generalforsamlingen afholdes på  

Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg 
 
Endelig dagsorden i henhold til vedtægternes §11 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab, som er gennemgået af klubbens revisor, til godkendelse 
 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år (2020) 
 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud 
Bestyrelsen foreslår nedenstående kontingent og indskud. 

Medlemskategori Kontingent Indskud 

Senior** 7.500 5.000 

Familiemedlemskab (2 x seniormedlemskab) * 15.000 10.000 

Senior uden indskud*** 8.700 0 

Dobbelt medlemskab 4.800 0 

Junior (7-18 år) * 2.450  0 

Ungdom (18-24) 3.300 0 

Studiemedlemskab 3.300 0 

Fleksmedlemskab 2.300 0 

Passiv 1.500 0 

Prøvemedlemskab 1.000 0 

*   Der betales for juniorer yderligere et obligatorisk aktivitetsgebyr på kr. 660. 
** Kontingentforhøjelsen får virkning fra 1.7.2020 med kr. 50, derefter fuld gennemslagskraft i 2021. 
*** Kontingentforhøjelsen får virkning fra 1.1.2021. 
 

6. Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen stille ingen forslag. 
 

7. Forslag fra medlemmerne 
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

  



8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
På valg er: 

• Claus Holm Christensen, der er villig til genvalg 

• Lisbeth Moltzen, der er villig til genvalg 

• Niels Fischer, der er villig til genvalg 

• Michael Traasdahl Møller, der er villig til genvalg 
 

9. Valg af to sideordnede suppleanter 
 

10. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår fortsat samarbejde med statsaut. revisor Torben Hald, Beierholm 

 
11. Eventuelt 

Information om forslag indkommet på medlemsmødet. 
 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Aarhus Golf Club 

 
 
Alle aktive medlemmer over 18 år er stemmeberettigede på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. 
 
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem, men ingen kan afgive mere end to stemmer ved 
fuldmagt. 
 
I forbindelse med spredningen af coronavirus følger vi sundhedsstyrelsens vejledninger og anvisninger. Hvis dette 

senere giver anledning til ændringer i forhold til afholdelse af generalforsamlingen, vil der blive orienteret om 

dette. 


