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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 25. november 2019 15:13

Emne: Black Friday - Ekstraordinær generalforsamling

BLACK FRIDAY i Breinholtgård Golf Klub. 
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Restauranten tilbyder fredag den 29. nov. 

20% rabat på gavekort 

ølkort til  kun 350,- kr. 

Black Friday kaffe til 20,- kr. inkl. kage. 

BGK Ekstraordinær generalforsamling den 03-12-2019 

Til BGK`s medlemmer. 
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På den ordinære generalforsamling den 21. november 2019, vedtog 

generalforsamlingen enstemmigt de 

af bestyrelsen foreslåede ændringer af BGK’s vedtægter. 

Da der ikke var 2/3 af foreningens medlemmer til stede der kunne stemme for 

forslaget, skal der i henhold 

til vedtægternes § 12 afholdes en ekstraordinær generalforsamling for endelig 

godkendelse af de foreslåede 

ændringer. 

Derfor indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i klublokalet 

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 17.00. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Vedtagelse af de foreslåede ændringerne af BGK´s vedtægter.

På bestyrelsens vegne 

Pernille Porsholdt Dam 

Forslag til vedtægtsændringer er vedhæft (herunder)  

Forslag til vedtægtsændringer 

NUVÆRENDE VEDTÆGTER 

BGK nuværende vedtægter behandler emneområderne medlemskab og 

kontingent i vedtægternes pkt. 3. Ordlyden er således: 

§ 3. Medlemskateqorier, indskud og kontingent:

Medlemskategorierne defineres af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse

på hvert års ordinære generalforsamling. Drøftelsen af dette punkt finder sted i
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forbindelse med behandlingen af dagsordenens pkt. 4, jf. vedtægternes § 5. 

Aldersopdeling følger de til enhver tid af Dansk Golf Union fastsatte regler 

herom. 

Kontingent m.v. indbetales helårsvis forud, senest den 5. februar til klubbens 

kasserer. Kontingentrestance udover 2 måneder medfører eksklusion, 

medmindre der findes rimeligt grundlag for at dispensere herfra. Genoptagelse 

af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.   

Medlemskab er bindende for et år og udmeldelse kan kun ske skriftligt ikke 

senere end 15. december. 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING 

Forslag til ny tekst i vedtægterne: 

§3. Medlemskategorier, indskud og kontingent:

3.1.1.  Medlemskategorierne defineres af bestyrelsen og fremlægges til

godkendelse i forbindelse med den årlige ordinære generalforsamling.

Drøftelsen af dette punkt finder sted i forbindelse med behandlingen af

dagsordenens pkt. 4, jf. vedtægternes § 5.

3.1.2. Aldersopdeling følger de til enhver tid af Dansk Golf Union fastsatte 

regler herom. 

3.2.1. Størrelsen på evt. indskud fremlægges og godkendes i forbindelse med 

den årlige ordinære generalforsamling. Hvis det skønnes nødvendigt, kan 

kravet om indbetaling af indskud samtidig med optagelse af medlemskab 

ophæves. 

3.3.1. Et medlemskab af BGK er bindende for et kalenderår. Udmeldelse og 

evt. ændring til medlemskategori, kan alene ske på baggrund af skriftlig 

henvendelse herom fra medlemmet til BGK-sekretariat senest den 15. 

december, med virkning fra efterfølgende kalenderår. Sker udmeldelse ikke 
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rettidigt er medlemmet forpligtet til at betale fuldt kontingent for det 

efterfølgende kalenderår. Eventuelt betalt indskud og kontingent refunderes 

ikke. 

3.3.2. Kontingent m.v. indbetales helårsvis forud, senest den 5. februar til 

klubbens kasserer. Procedure for håndtering af for sen indbetaling af 

kontingent fremgår af BGK policy for inddrivelse af restancer. I tilfælde af 

restance opkræves et rykkergebyr på DKK 100,00 ved første rykker, og 

yderligere DKK 100,00 ved evt. anden rykker.  

3.4.1. I tilfælde af kontingentrestance udover 5. marts fratages restanten sin 

spilleret og DGU-kort inddrages.  

3.4.2. Kontingentrestance udover 2 måneder kan medføre eksklusion af BGK. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at dispensere herfra i ekstraordinære situationer. 

Herudover er bestyrelsen bemyndiget til at påbegynde inddrivelse af eventuelle 

tilgodehavender jf. BGK policy for inddrivelse af restancer.  

3.5. Betalingsforpligtelsen af kontingentet bortfalder ikke uanset frakendelse af 

spilleret eller eksklusion. Ved indfrielse af restance, indplaceres man i sin aktive 

medlemskabskategori igen. 




