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Ekstraordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2016 
 
Tidspunkt:  Tirsdag den 22. marts 2016 
Sted:  Klubhuset Kirkebrovej Bramming 
Tidspunkt:  kl. 18:30 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer 
 

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer: 
 
§ 3, Under medlemsinddelinger foreslås tilføjet: 
 
Pensionister (over 80 år) 
 

 § 3, sidste stk. foreslås ændret til følgende:  
 

Medlemskab er bindende for 6 måneder og udmeldelse, ændring af 
medlemskabstype samt overgang til passivt medlemskab kan kun ske skriftligt med 
3 måneders varsel til den 1.1. eller 1.7. hvert år. Bestyrelsen kan undtagelsesvist 
dispensere fra opsigelsesfristerne, når særlige grunde taler herfor. 

  
 § 8, stk. 4 foreslås ændret til følgende:  
 

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en 
generalforsamling. Bestyrelsen kan dog uden generalforsamlingens godkendelse 
erhverve fast ejendom for en købesum op til kr. 100.000,00. 

 
3. Eventuelt. 

 

Protokol: 
 
1. Valg af dirigent 
 
Allan Skydt blev valgt som dirigent, han kunne konstatere, at indkaldelsen var sket i henhold 
til vedtægterne og at den ekstraordinære generalforsamling var beslutningsdygtig. 
 
2. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer 
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§ 3, Under medlemsinddelinger foreslås tilføjet: 

 
Pensionister (over 80 år) 
 
Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
§ 3, sidste stk. foreslås ændret til følgende:  
 
Medlemskab er bindende for 6 måneder og udmeldelse, ændring af medlemskabstype samt 
overgang til passivt medlemskab kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 1.1. eller 
1.7. hvert år. Bestyrelsen kan undtagelsesvist dispensere fra opsigelsesfristerne, når særlige 
grunde taler herfor. 
  
Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
§ 8, stk. 4 foreslås ændret til følgende:  
 
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. 
Bestyrelsen kan dog uden generalforsamlingens godkendelse erhverve fast ejendom for en 
købesum op til kr. 100.000,00. 
 
Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 

4. Eventuelt 
 
Ingenting. 

 
For protokollen: Hans Lauridsen 
 

Bramming den 22. marts 2016 
 
 
 
Dirigent:  Allan Skydt__________________________  
 
 


