Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sorø Golfklub
I fortsættelse af den ordinære generalforsamling, der d. 24. november 2020 førstebehandlede
vedtægtsændringer, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling således:

21. december 2020 kl. 20 i klubhuset
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:
1. Velkomst v. formanden
2. Valg af dirigent
3. Afstemning om vedtægtsændringer jf. nedenstående
4. Afslutning v. formanden
Vedrørende punkt 3:
På ordinær generalforsamling stemte mere end 2/3 af de fremmødte stemmer (inklusive fuldmagter) for en
ændring af vedtægternes § 3.6 således:
Nuværende § 3.6
3.6 Overgang til langdistance-, fleks- eller passivt medlemskab kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat
med mindst 2 måneders varsel til en 30. juni eller 31. december. Ved overgang pr. 31. december og
genindtræden som aktivt medlem det følgende år inden 30. juni betales fuldt årskontingent.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse.
Ændres til:
3.6 Overgang til langdistance-, fleks- eller passivt medlemskab kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat
med mindst 1 måneds varsel til en 31. december.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse.
Som følge af vedtægternes § 12.2 skal den ekstraordinære generalforsamling således stemme om samme
vedtægtsændringer og jf. § 12.3 vedtage disse med 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamling
fremmødte stemmer (inklusive fuldmagter) for at de endeligt er vedtaget.

Af hensyn til de gældende restriktioner om forsamlingsstørrelse m.v. skal der ske tilmelding til den
ekstraordinære generalforsamling senest fredag d. 18. december kl. 12. Tilmeldingen skal ske til Michael Ø.
Nielsen på mail: michael@thede.dk.

Vel mødt
Carl Henning G. Johnsen

Uddrag af relevante dele af vedtægterne:
12 Vedtægtsændringer
12.1 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er
repræsenteret eller repræsenteres ved skriftlig fuldmagt på en generalforsamling samt, at mindst 2/3 af
disse stemmer for forslaget.
12.2 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer jf. § 12.1 ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
inkl. fuldmagter, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.
12.3 Ekstraordinær generalforsamling jf. § 12.2 afholdes senest 4 uger efter den ordinære
generalforsamling. Indkaldelse følger regler i § 8.2. Forslaget kan herefter endeligt vedtages med 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter, uanset disses antal.
8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. december. Generalforsamlinger finder sted i
Sorø Kommune. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i
klubhuset og annoncering på klubbens hjemmeside eller anden elektronisk form. Dagsorden med bilag kan
endvidere afhentes i klubbens sekretariat.
Fuldmagtskrivelse vedlagt

