
 
 

Fredensborg, 13. februar 2017 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Fredensborg Golf Club 

 
Mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00 i Fredensborg Golf Club med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter, herunder orientering om 

bestyrelsens forhandlinger med kreditorerne. 
5. Forslag fra bestyrelsen. 
6. Forslag fra medlemmerne. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

 
Vedr. pkt. 3: 

Årsregnskab for 2016 ligger til gennemsyn i klubben i sekretariatets åbningstid fra en uge før 
generalforsamlingen. 
 
Vedr. pkt. 4: 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter for 2017: 
 
Seniorer  8.100 kr. 

Ungseniorer  4.550 kr. 

Juniorer   1.825 kr. 

 

Bestyrelsens forslag til budget for 2017 ligger til gennemsyn i klubben i sekretariatets åbningstid fra en 
uge før generalforsamlingen. 
 
Vedr. pkt. 5: 
Bestyrelsen har ingen forslag. 
 
Vedr. pkt. 6: 
Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag fra Kirsten Andresen på vegne af hendes afdøde mand, 
Leif Andresen: 
”Jeg vil gerne bede om, det bliver taget op, at medlemmer, der er afgået ved døden, kan få sit indskud 
tilbagebetalt. Det kan eventuelt blive tilbagebetalt over nogle år, hvis der ikke er så mange midler i 
klubkassen. Det kunne jo være muligt, at der nu er midler til at betale mig det beløb på 16.000 kr., som 
min mand Leif Andresen har indbetalt, da han meldte sig ind i Fredensborg Golf Club”. 
 
Vedr. pkt. 7: 
Medlemmer af bestyrelsen er: 
 
Hans Boye Clausen, formand Helle Scheel, næstformand Ulla Plesner, honorær sekretær 
Per Møller, kasserer Michael Schmidt Ebbe Drehn 
Asger Kastbjerg   
 
Efter tur afgår Helle Scheel og Ulla Plesner.  
Ebbe Drehn og Asger Kastbjerg er indtrådt ved supplering af bestyrelsen i 2016.  
Helle Scheel og Ulla Plesner er villig til genvalg 
Asger Kastbjerg og Ebbe Drehn er villig til nyvalg.  
Bestyrelsen foreslår valg af Helle Scheel, Ulla Plesner, Ebbe Drehn og Asger Kastbjerg. 
 
Vedr. pkt. 8: 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. v/ Hans Peter Jørgensen som revisor og valg af Henrik 
Sattrup som revisorsuppleant. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Ulla Plesner 
Honorær Sekretær 


