Referat af ekstraordinær Generalforsamling i Benniksgaard Golfklub
den 12. september 2018 kl. 18.30
Dagsorden for den ekstraordinære Generalforsamling:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen.
a. Som følge af de ændrede forhold efter klubbens overtagelse af golfbanen, finder

bestyrelsen det nødvendigt at ændre regnskabsåret for klubben, fra nuværende
1. oktober - 30. september, ændret til at følge kalenderåret 1. januar - 31.
december. Bestyrelsen foreslår nedenstående ændringer til godkendelse:
§ 5. Udmeldelse og udelukkelse af medlemmer
Tredje afsnit ændres som følger:
”Medlemskab er bindende for 1 år ad gangen. Udmeldelse og ændring i medlems
status skal ske skriftligt senest den 31. december med virkning for det efterfølgende
år.”
§ 6. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling samt vedtægtsændringer
Første afsnit ændres som følger:
”Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes i Sønderborg Kommune hvert år inden den 15.
februar. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse
af dagsorden”.
§ 7. Dagsorden for generalforsamlingen
Tredje afsnit ændres som følger:
”Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær
generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. december.
Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til
generalforsamlingen”

§ 12. Regnskab og revision
Første afsnit ændres som følger:
”Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår efter
ændringen omfatter perioden 1. oktober 2017 til 31. december 2018”
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b. For at klubben kan ansøge SKAT om at blive godkendt som en ”almen nyttig

forening” og dermed kan ansøge SKAT om ”delvis momsrefusion”, kræves en
ændring/tilpasning af betingelserne for fordeling af overskud ved en evt.
opløsning af klubben. Bestyrelsen foreslår nedenstående ændring til
godkendelse.
§ 14. Klubbens opløsning
Fjerde afsnit ændres som følger:
”Foreningens overskud og formue kan ikke udloddes til foreningens
medlemmer. Ved foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue efter generalforsamlingens beslutning, tilfalde forening, fond, selvejende
institution eller lignende organisation, der har et tilsvarende alment velgørende
eller på anden måde almennyttigt formål inden for kultur-, idræts- eller fritidslivet
her i landet eller i et andet EU/EØS-land”.

3. Eventuelt

Formand Finn L. Nielsen bød velkommen til de 33 fremmødte medlemmer.
Ad 1:
Bestyrelsen foreslog Peder Jensen som dirigent, og han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten startede med at konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i
henhold til klubbens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2:
Dirigenten overlod ordet til formanden, som fremlagde bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringerne og begrundede disse. Det er bestyrelsens ønske at ændre regnskabsåret til
at følge kalenderåret, da det administrativt er meget nemmere. Forslaget betyder så også at
tidspunkt for evt. udmeldelse af klubben og afholdelse af generalforsamling må ændres i forhold til
tidligere.
Efter formandens fremlæggelse overlod dirigenten det til forsamlingen at stemme om forslaget, alle
fremmødte stemte for forslaget, som hermed var vedtaget.
Herefter fremlagde og begrundede formanden bestyrelsens forslag til ændring af §14, som hænger
sammen med klubbens ønske om delvis momsfritagelse.
Efter formandens fremlæggelse overlod dirigenten det til forsamlingen at stemme om forslaget, alle
fremmødte stemte for forslaget, som hermed var vedtaget.
Ad 3:
Formanden orienterede kort om Par 3 banen og den forestående renovering. Bestyrelsen forventer
og håber at banen vil være klar i maj 2019, nu med rigtige greens.
Der var en opfordring til klubbens medlemmer om at komme med forslag/ideer til fonde, hvor
klubben kan søge tilskud til projekter i klubben.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 19.00.
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