
Ordinær generalforsamling 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Jelling Golfklub. 

  

Onsdag den 20. februar 2019. Kl. 19:00 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af budget 2019 og fastlæggelse af medlemskontingent hvis stigningen af 

medlemskontingentet er ud over 3 % årligt og eventuelt indskud. 

5. Forslag fra bestyrelsen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor. 

6. Forslag fra medlemmer. Se forslag fra Niels Søby Løvendahl til vedtægtsændringer 

nedenfor. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter.   

Følgende er på valg efter valgperioden:  

Ivan Thorsen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Henrik Juul Andreasen 

Claus Kristiansen (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller genvalg 

John Sahlertz (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller genvalg. 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

  

Årsrapport 2018 kan hentes her  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

https://jellinggk.dk/wp-content/uploads/2019/01/Årsrapport-2018.pdf


 

    § 

nr. 

Nuværende 

vedtægt 

Vedtægts ændring til godkendelse Motiv til ændringer 

  Forslag fra 

Niels Søby Løvendahl 
Medlem nr. 102-1638 og 

bestyrelsen 

 

 

3.3 Nye medlemmer 

kan indmeldes som 

prøvemedlemmer i 

indtil 3 måneder 

mod betaling 

af et af bestyrelsen 

fastsat beløb 

Nye medlemmer kan indmeldes som 

prøvemedlemmer i indtil 6 måneder mod 

betaling 

af et af bestyrelsen fastsat beløb 

Mange begyndere oplever det som et pres at skulle til storbaneprøve 

allerede efter 3 måneder. Ved at ændre prøvemedlemsskabets 

længde til 6 måneder (i praksis svarende til prøvemedlemmets første 

sæson) vil langt hovedparten af prøvemedlemmerne have nået et 

niveau som gør det muligt at bestå storbaneprøven. 

Ved at forlænge prøveperioden nedsætter man også den 

administrative belastning på sekretariatet, da man i mindre grad end 

nu skal holde styr på udløb af prøvemedlemsskaber. 

Prøvemedlemmer skal som nu overgå til anden kontingentkategori i 

forbindelse med at storbaneprøven er bestået 

3.4 Et 

prøvemedlemskab 

kan kun opnås én 

gang og kun 

erhverves af 

personer, der ikke 

tidligere har været 

medlem af en 

anden golfklub. 

Et prøvemedlemskab kan som 

udgangspunkt kun opnås én gang og kun 

erhverves af personer, der ikke tidligere 

har opnået banetilladelse hos en anden 

golfklub. 

Der kan være forhold, eksempelvis sygdom, skader eller lign., som 

kan forhindre prøvemedlemmet i at ”fuldføre” et prøvemedlemsskab, 

og bestå storbaneprøven. Forslag til ny §3.4 vil åbne for de særlige 

tilfælde, hvor der kan være behov for prøvemedlem i to sæsoner. 

Samt giver det mulighed for et tidligere prøvemedlem fra andre 

klubber til at starte op som prøvemedlem i JGK. 

 

3.6 Efter 3 måneders 

prøvetid kan 

prøvemedlemmet 

optages som fuldt 

medlem ved skriftlig 

indmeldelse og 

indbetaling af evt. 

indskud. 

Efter 6  måneders prøvetid kan 

prøvemedlemmet optages som fuldt 

medlem ved skriftlig indmeldelse og 

indbetaling af evt. indskud. 

Ændres i sammenhæng med punkt 3.3 

  Forslag fra Bestyrelsen  

9.3 Optagelse af større 

lån samt 

dispositioner 

vedrørende køb, 

salg, leje og 

pantsætning af fast 

ejendom kræver 

godkendelse af en 

generalforsamling. 

 

Optagelse af lån på mere end 500.000 kr. s

amt køb, salg og pantsætning 

af fast ejendom kræver 

godkendelse af generalforsamlingen. 

Ordet større er ikke en konkret benævnelse og 

at teksten nu følger teksten i  

vedtægterne for DGU. 


