
 
 
 
 
 
 
 

Hermed indkaldes til  
 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDE 
i Brønderslev Golfklub 

 
Mandag, den 06. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset, Golfvejen 83, 9700 
Brønderslev 
Der serveres kaffe m/kage. 
 
Begrundelsen er et forslag fra Claus Iversen, som bestyrelsen støtter og gerne vil 
have vedtaget inden den ordinære generalforsamling den 6. marts 2023. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
 

Bestyrelsen foreslår valg af Jørgen Torpe Kann 
 

2. Vedtægtsændring        

                             §6 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Linien: 
Forslag til behandling på generalforsamling skal være klubben i hænde senest 
15. januar 
 
Ændres til: 
Forslag til behandling på generalforsamling skal være klubben i hænde senest 
1. februar 

 
3. Vedtægtsændring 

   §10 

VALG 

 
Valgbar til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer, som ifølge dansk lov er 
myndige. 
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode, idet der i 
lige år afgår 3 og i ulige år 4 medlemmer. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 
områdeansvarlige. 
 
I tilfælde af vakance i bestyrelsen, suppleres bestyrelsen med de valgte 
suppleanter i den rækkefølge disse er valgt, indtil først kommende 
generalforsamling.    
 



I tilfælde af vakance hos revisorerne suppleres disse med den på 
generalforsamlingen valgte revisorsuppleant. 
 
Ændres til: 
Valgbar til bestyrelsen er stemmeberettiget medlemmer, der ifølge dansk lov er 
myndige. 
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, idet der i 
ulige år afgår 3 og i lige år 4 medlemmer. 
 
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen ved simpelt flertal, 
således at formand vælges i ulige år og kasserer i lige år.  
 
I de ulige år vælges yderligere 2 medlemmer og i de lige år 3 medlemmer til 
bestyrelsen. 
 
Ud over formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. 
I tilfælde af vakance hos revisorerne suppleres disse med den på 
generalforsamlingen valgte revisorsuppleant. 

 

4. Kreditoptagning til solceller og varmepumper 
 

5. Eventuelt 
 
 

Efter generalforsamlingen fortsætter vi med medlemsmøde, hvor der er 2 
emner: 
 

1. Visioner og planer for 2023 
 
2. Nye medlemmer til bestyrelsen 

Vi er i færd med at finde nye medlemmer til bestyrelsen, idet der er 2 
medlemmer der afgår i forbindelse med valg, og 2 der ønsker at stoppe før tid. 
Vores suppleanter ønsker ikke at indtræde i bestyrelsen, hvorfor der også skal 
findes 2 nye suppleanter. 
 
Kirsten Juel afgår efter 6 år som formand. 
Flemming Sørensen afgår pga. meget arbejde og manglende tid. 
Helle Henriksen ønsker at stoppe pga. nyt krævende arbejde 
Tage Nielsen ønsker at stoppe pga. sygdom. 
 
De 2 suppleanter vi har haft, kan ikke afse tid til at indgå i bestyrelsen, men vil 
hjælpe med rekruttering.  
 
Thomas er på valg, da han kom ind i utide, men vil gerne genvælges 
Anders Lindegaard og Peter Møller er ikke på valg og fortsætter i den 
kommende bestyrelse. 

 
3. Eventuelt 

 
 
 
Brønderslev d. 15. januar 2023 
p.b.v. 

 
Kirsten Juel Jensen - Formand 


