
Generalforsamling for året 2021 

REE Golfklub 
  

Ordinær generalforsamling, 

torsdag den 31. marts 2022 kl.19:00 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19:00. 

Afholdes i klubhuset i lokalet over Caféen. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.  

 

4. Forelæggelse af budget for 2022 og vedtagelse af kontingent for det kommende år 2023. 

 

Fuldtid  kr. 7.900 

Flex-Hverdag  kr. 6.100 

Ungsenior  kr. 3.700 

Studerende, elev, lærling u/30 år  kr. 2.600 

Junior 12-18  kr. 2.100 

Junior u/12  kr. 1.600 

Prøvemedlemskab (3 mdr.) kr.    750 

Flex-Green Value  kr. 3.100 

Flex-Greenfee   kr. 1.200 

Træningsmedlemskab kr.  1.200 

Vintermedlemsskab  kr. 2.000 

Udenlandsmedlemskab  kr. 3.850 

Passivt medlem  kr.    500   

  

5. Forslag fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår et nyt punkt til vedtægterne: 
§9.5. Bestyrelsen har frikontingent indtil man fratræder igen. 
 
 
6. Forslag fra medlemmerne. 

Der var ved tidsfristen den 1. februar ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

7.1 Valg af formand:  Kjeld Birch er på valg og genopstiller. 

7.2 Valg af kasserer. Ulige år. 

7.3 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  

Jan Stampe og Erland K. Pedersen er på valg og genopstiller.   

 

8. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanter er på valg hvert år.  

Suppleanterne Winie Hillemann og Bent Jørgensen er på valg og genopstiller begge. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Revisor Hanne Tandrup og revisorsuppleant Marianne Sinding er på valg og genopstiller begge. 

 

10. Eventuelt. 

  

 

 

Der vil ved indgang til generalforsamlingen blive udleveret stemmesedler til medlemmer, der 

ikke er i kontingentrestance. Der vil derfor ske en afkrydsning på medlemslisten. Ved rettidig 

betaling af kontingentfaktura er det ikke nødvendigt at medbringe dokumentation. 

 

Der kan stemmes ved fuldmagt, men kun med 1 stemme for hvert aktivt fremmødt medlem. 

 

Der åbnes for adgang til lokalet kl.18:30.  

 

Det kan oplyses, at formandens beretning og alle udvalgsberetninger er lagt op på klubbens 

hjemmeside under punktet Bestyrelse og underpunkt Generalforsamling og derfor kun vil blive 

gennemgået kortfattet på generalforsamlingen. 

 

 

 

Helsinge d. 14. februar.2022 

Bestyrelsen i REE Golfklub. 

  

Kjeld Birch Jørgen Nordentoft                                    

Formand Kasserer                         

  

Nils Rohde Erland Kongsdal Pedersen Jan Stampe 

Næstformand Medlem Medlem   

 


