
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I AARHUS GOLFKLUB 

TORSDAG DEN 17. MARTS 2016 KL. 19.00 
GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES PÅ AARHUS EFTERSKOLE, 

BRUNBAKKEVEJ 21, 8270 HØJBJERG 

 

DEN ENDELIGE DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES § 7 ER FØLGENDE: 

• Valg af dirigent.  

• Bestyrelsens beretning.  

• Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. (fremsendes senere). 

• Forelæggelse af budget for det kommende år (2016).  

• Fastsættelse af kontingent og indskud  

• Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingent for 2016.  

Medlemskategori  Gældende kontingent  Indskud  

Senior  7.200 5.000  

Senior uden indskud  8.400  0  

Udenbys  3.400   

Studiemedlemskab  4.000 0 

Ungdom (18-24 år)  3.250 0 

Junior (7–18 år)  2.400  0 

Fleksmedlemskab  2.300  0  

Dobbelt medlemskab  4.800 0  

Passiv  1.500  0 

Prøvemedlemskab  1.000  

 

• Forslag fra bestyrelsen  

Ingen forslag 

• Forslag fra medlemmerne  

 Ingen forslag indkommet 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

På valg er: 

• Lars Grunnet, der ikke ønsker genvalg, 



• Claus Holm Christensen, der er villige til genvalg og 

• Lisbeth Moltzen, der er villig til genvalg. 

• Michael Traasdahl Møller, der er villig til genvalg. 

 

Opstillede kandidater: 

 

• Niels Fischer 
 

 

Præsentation af Niels Fischer, der opstiller til bestyrelsen i AGC 

Jeg synes generelt, at bestyrelsesarbejde er spændende, og jeg vil gerne være en 

del af bestyrelsen i Aarhus Golfklub, fordi jeg kan være med til at præge, udarbejde 

og gennemføre ideer og visioner for klubben og forme klubbens fremtid. 

 

Jeg er 32 år, bosat i Aarhus og uddannet maskinmester i 2010. Siden da har jeg 

arbejdet som teamleder i Connected Wind Services på Djursland. Jeg har desuden 

spillet golf i 16 år og har været medlem af Aarhus Golfklub siden 2004.  

 

Jeg er siddende bestyrelsesformand for en ejerforening på 11. år og har siden 

oktober 2014 været formand i sportsudvalget i AGC.  

 

Jeg vælger at stille op til bestyrelsen for at tilføre ungt blod og nye kræfter til 

golfklubben. 

Håber I vil tage godt imod mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

Niels Fischer 

 

 

9. Valg af to sideordnede suppleanter 

 

10. Valg af revisor  

Bestyrelsen foreslår fortsat samarbejde med af statsaut.revisor Torben Hald, 

Beierholm.  

11. Eventuelt  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Aarhus Golf Club 

 

 

Da generalforsamlingens forløb og generalforsamlingens beslutninger har væsentlig betydning 

for Aarhus Golfklubs fremtid, opfordres du til at møde op på generalforsamlingen og gøre din 

indflydelse gældende.  

Alle aktive medlemmer over 18 år er stemmeberettigede på generalforsamlingen og er valgbare til 

bestyrelsen. 

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem, men ingen kan afgive mere end to stemmer 

ved fuldmagt.  


