Dragør Golfklub
afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:00
på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen,
5. Indkomne forslag fra medlemmer,
a) Forslag fra medlem 1071 Steen Lihsmann
Ændre 1. teested hver anden uge. Se forslag neden for
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af
medlemskontingent, samt indskud
7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af formand, når denne er på valg
Johnny Twile
(modtager genvalg)
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
René Boesen, Kasserer
(modtager genvalg)
Geert Aagaard Jensen, Sponsorudvalg (modtager ikke genvalg)
Bjarne Suhr Andersen, Klubhusudvalg (modtager ikke genvalg)
Valg af suppleant
Jørgen Jacobsen
(modtager genvalg)
8. Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
9. Eventuelt
pbv
Johnny Twile
Formand

Forslag fra medlem 1071, Steen Lihsmann

Spil fra hul 1 og hul 10
Jeg vil gerne stille følgende forslag på Dragør Golfklubs ordinær generalforsamling 13. marts
2019.
”Fra åbningen af sommergreens starter alle private runder fra hul 1 i ulige uger og fra hul 10 i
lige uger. Det gør de frem til sidste søndag i maj, hvorefter alle privatrunder starter fra hul 1

frem til første mandag i oktober. Herefter starter alle privatrunder igen fra hul 1 i ulige uger og
fra hul 10 i lige uger frem til lukningen af sommergreens.
Forslaget er et forsøg på at mindske belastningen af banen og specielt greens, som i starten af
sæsonen er mærkbare mere ujævne på de første ni huller og græsset derfor heller ikke har
samme tæthed som på greens på de sidste ni huller.
Det vil også være en hjælp til de medlemmer, som kun kan eller vil spille ni huller pga. arbejde
og andet samt de nye ”kaniner”, som i starten af deres golfliv sjældent får spillet de sidste ni
huller.
Mit forslag er tænkt som et forsøg i 2019 sæsonen, hvorefter det evalueres af bestyrelsen og
greenkeeperne.
Mvh
Steen Lihsmann Jensen (mdl. 1071)

