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Referat af ekstraordinære Generalforsamling ved Benniksgaard Golfklub den 22. 

oktober 2019 kl. 19.00 

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling 2019: 

1. Valg af dirigent 

2. Præsentation af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

3. Eventuelt 

 

Formand Finn L. Nielsen bød velkommen til de fremmødte medlemmer, som til sammen 

repræsenterede 24 medlemmer (22 til stede og 2 fuldmagt). 

 

Ad 1. 

Bestyrelsen foreslog Peder Jørgensen Jensen som dirigent, og han blev valgt uden 

modkandidat. Peder Jørgensen Jensen konstaterede at den ekstraordinære 

generalforsamling var indvarslet en dag for sent. Dirigenten adspurgte, om der var nogen, 

der ikke kunne acceptere denne forsinkelse. Alle accepterede gyldigheden af den 

ekstraordinære generalforsamling, som dermed var beslutningsdygtig. Herefter fik 

formanden ordet til præsentation og fremlæggelse af bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændringer. 

 

Ad 2. Formanden præsentation og fremlæggelse af forslag til vedtægtsændringer 

Formand Finn L. Nielsen præsenterede og fremlagde bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændringer. Følgende forhold gør sig gældende: 

 Forslagene til vedtægtsændringer er udarbejdet med støtte fra en konsulent ved Dansk 

Gymnastik og Idræt (DGI) Sønderjylland og kontrolleret og godkendt ved jurister ved 

Dansk Golf Union (DGU). 

 Samtlige medlemmer i BGK har modtaget ændringsforslagene per e-mail i såvel tysk 

som dansk version. 

 De enkelte forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og drøftet. Enkelte forslag til 

justeringen i de foreslåede vedtægter blev diskuteret af de fremmødte. Efterfølgende 

blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.  

 

Ad 3. Eventuelt 

Formanden orienterede kort om renoveringsprojektet på hul 15 og 16, der var planlagt til at 

blive indledt mandag den 14. oktober 2019. Projektet er desværre blevet udsat indtil 

vejrliget giver mulighed for renoveringen. Projektet skal være påbegyndt med udgangen af 

2020. Banen er p.t. lukket og der er ingen prognose for åbning af banen.  

Herefter takkede formanden forsamlingen for fremmødet og takkede ligeledes Peder 

Jørgensen Jensen for at have styret generalforsamlingen med stor myndighed.  

 

Herefter var generalforsamlingen afsluttet kl. 19.25. 
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For bestyrelsen:  
  
 

 

_________________________  ____________________________ 

Finn L. Nielsen, formand  Flemming Kehlet, næstformand 

 

 

_________________________  ____________________________ 

Henrik Lang, bestyrelsesmedlem   Tobias Tesch, sekretær 

 

 

_________________________  ____________________________ 

Thomas Christiansen, bestyrelsesmedlem Jan Pedersen, bestyrelsesmedlem 

 

 

_________________________  ____________________________ 

Connie Nyborg Rahbæk, bestyrelsesmedlem Erik Dall Jørgensen, suppleant 

 

 

_________________________ 

Viggo Andersen, suppleant 

 

 

Som dirigent: 

 

 

_________________________ 

Peder Jørgensen Jensen  


