
 

      Kære medlem i Roskilde Golf Klub  11. marts 2021 

 

 

 

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Roskilde Golf Klub. Generalforsamlingen   

afholdes virtuelt - det vil sige online. Der er som sædvanlig tilmelding via hjemmesiden. I år skal I være 

opmærksomme på, at I sammen med tilmelding skal angive jeres e-mailadresse, så vi kan invitere jer til 

den virtuelle generalforsamling. 

 

På grund af beslutningen om i år at gennemføre den ordinære generalforsamling virtuel vil I senest den 

18. marts skulle oplyse jeres eventuelle kandidatur til en post i klubbens bestyrelse. Af praktiske og 

tekniske årsager vil det således i år ikke være muligt på dagen for generalforsamlingen at melde sit 

kandidatur til en bestyrelsespost. Det vil denne gang ikke være muligt at møde med en fuldmagt. 

 

Generalforsamlingen finder sted 

 

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.00 

 

     Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed. 

3. Den reviderede årsrapport til godkendelse (Tilgængelig på hjemmesiden). 

4. Budget for det kommende regnskabsår (Inkluderet årsrapport) samt fastsættelse af 

medlemskontingent. 

På den ordinære generalforsamling i juni 2020 blev følgende kontingent/indskud for 

regnskabsåret 2021 fastsat: 

• Seniorer  Kr. 7.220 

• Ungseniorer  Kr. 3.610 

• Juniorer  Kr. 1.580 

• Mikroer  Kr.    520 

• Par 3  Kr. 2.090 

• Semi-Flex  Kr. 3.130 

• Indskud  Kr.        0 

 

For regnskabsåret 2022 foreslår bestyrelsen kontingentet prisindeksreguleret (0,9%). 

 

Dermed foreslås følgende kontingent / indskud for regnskabsåret 2022: 

A. Seniorer  Kr. 7.300 

B. Senior flex  Kr. 3.900 

C. Ungseniorer  Kr. 3.650 

D. Juniorer  Kr. 1.600 

E. Mikroer  Kr.    525 

F. Greenfee  Kr. 1.900 

G. Par 3  Kr. 2.400 

H. Semi-Flex  Kr. 3.300 

I. Indskud  Kr.        0 

 

 



 

 

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse: 

 

A. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne, så disse tilpasses med de 

nye medlemstyper, der bliver aktuelle med åbningen af den nye 9-hullers bane (bilag 1) 

 

I medfør de nugældende vedtægters § 11, stk. 1 skal der til vedtagelse af 

vedtægtsændringer 2/3 stemmeflerhed af de på generalforsamlingen repræsenterede 

stemmeberettigede medlemmer. 

 

B. Anmodning fra bestyrelsen angående mageskifte og i den forbindelse salg af klubbens 

jord til kommunen (bilag 2). 

 

 

6. Valg af formand hvert andet år: 

 

Kim Møller Behrend er på valg. 

 

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Kim Møller Behrend. 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

På valg er Jens Krøis, Jan B. Kristiansen og Annette Carlsson. Bestyrelsen indstiller til 

genvalg af alle tre. 

 

Claus Hede Barrett, Stig Nelkop og Mette Jessen er først på valg i 2022. 

 

 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter: 

 

Bestyrelsen foreslår: 

1. Torben Madsen 

2. Vakant 

 

 

9. Valg af statsautoriseret revisionsfirma eller registreret revisionsfirma: 

 

Bestyrelsen indstiller Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, til genvalg. 

 

 

10. Eventuelt 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kim Møller Behrend 

Formand 


