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Mødeinfo 

Mødested Værløse Golfklub  

Mødetidspunkt 2018-05-12 – 14:00 –  ca 15.00 

Referent Anders Nørgaard-Nielsen 

 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent   
 
 2. Indkomne forslag  
 
 

2.1 
Bestyrelsen gives mandat til at indgå aftale med en administrator jfr. tilbud fra DEAS . 
Medlemskontingent for 2018 som vedtaget på ordinær generalforsamling forhøjes svarende 
til den ekstraomkostning honorar til administrator udgør, hvilket svarer til en forhøjelse på 
1000 kr fra 4000 kr til 5000 kr. pr. medlem.  

 
2.2  
2. Behandling af forslag til ændring af vedtægternes 7.5 og 7.6 (jf indkaldelse)   

 
 3. Valg af bestyrelse (3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter)   
 
 4. Valg af revisor  
 
 5. Eventuelt.  
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Mødereferat  

Punkt  Emne og referat 

1 Valg af dirigent / referent 

Anders Nørgaard Nielsen – dirigent og referent 
Fremmødte på generalforsamlingen:  
14 medlemmer ud af 41 stemmeberettigede var mødt personligt op (VA nr. 2, 4, 22, 28, 
30, 32, 40, 50, 64, 68, 70, 72, 76, 80) 
4 fuldmagter indleveret til bestyrelsen eller repræsenteret ved andet medlem (VA nr. 26, 
38, 74, 78) 
23 medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen  

Generalforsamling beslutningsdygtig. 

2.1 Beslutningsforslag: 
Bestyrelsen gives mandat til at indgå aftale med en administrator jfr. tilbud fra 
DEAS . Medlemskontingent for 2018 som vedtaget på ordinær generalforsamling 
forhøjes svarende til den ekstraomkostning honorar til administrator udgør, hvilket 
svarer til en forhøjelse på 1000 kr fra 4000 kr til 5000 kr. pr. medlem.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

2.2 Beslutningsforslag: 
2. Behandling af forslag til ændring af vedtægternes 7.5 og 7.6 (jf indkaldelse)   

Forslag til vedtægtsændring blev godkendt enstemmigt. 

Furesø Kommune kontaktes med henblik på endelig godkendelse af vedtægter. 
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Punkt  Emne og referat 

3 Valg af bestyrelse (3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter)   
 
Afgående bestyrelse ønskede ikke genvalg. 
 
Følgende medlemmer stillede op til valg til bestyrelse: 
VA nr 2 – Lisbeth Juul Nielsen 
VA nr 4 – Kirsten Christensen 
VA nr 22 – Anne Lillelund 
VA nr 26 – Rune Bargholz Molt Wengel 
 
Alle blev enstemmigt valgt til bestyrelsen 
 
Følgende medlem stillede op til genvalg som suppleant: 
VA nr 32 – Bo Lundsteen. 
 
Blev enstemmigt valgt. 
 
 

4 Valg af revisor  
Anders Nørgaard-Nielsen VA nr 68 stillede op til valg og blev valgt enstemmigt. 
 
 

5 Eventuelt 
Afgående formand Tomas Nielsen orienterede kort om ordinær generalforsamling i GF 
Laanshøj der afholdes 17. maj 2018 hvor der er 2 beslutningsforslag til afstemning. 

1. Beslutningsforslag vedrørende vedligeholdelse og fornyelse af private 
fællesveje  

2. Beslutningsforslag vedrørende investeringsramme og låntagning ifm. 
etablering af nyt fælleshus 

 
Afgående bestyrelse ser positivt på begge forslag og anbefaler GF Vestre Kvarter 
stemmer for. Der var ikke nogen indvendinger imod dette i forsamlingen. 
Nyvalgt bestyrelse repræsenterer GF Vestre Kvarter på generalforsamlingen 17. maj 2018 
eller fremsender fuldmagt til GF Laanshøjs bestyrelse. 

 


