
 

 

Forslag til nyt § 7 A i vedtægterne for Aarhus Aadal Golf Club og 

ændring af pkt. 4 i indkaldelsen til generalforsamling og § 6.3.4 i 

vedtægterne: 
 

§7A- Digital generalforsamling: 

 

§7 A 1: Såfremt det på grund af udefra kommende omstændigheder ikke bliver 

muligt at mødes for at afholde en generalforsamling inden for den fastsatte 

tidsfrist, kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen afholdes helt eller 

delvis digitalt. 

§7 A 2: Den valgte dirigent påser, at generalforsamlingen gennemføres på en 

sådan måde, at det er muligt, at medlemmerne kan ytre sig som ved en 

almindelig generalforsamling. 

§7 A 3: Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skal vedlægges 

udførlig instruktion for, hvordan man deltager og stemmer, samt angivelse af 

frist for ytringer og stemmeafgivning. Såfremt et medlem ikke ønsker at 

deltage digitalt, kan vedkommende vælge at møde op fysisk. Såfremt der af 

udefrakommende omstændigheder er begrænsninger i antallet af fremmødte 

og antallet af dem, der har anmeldt sin deltagelse overstiger det antal, der må 

være til stede afgøres det ved lodtrækning, hvem der kan deltage fysisk.  

§7 A 4: Tilmelding til deltagelse skal være endelig, hvilket betyder, at der ikke 

kan foretages yderligere tilmelding eller fysisk fremmøde efter fristens udløb.  

§7 A 5: Dirigenten skal endvidere sikre, at afstemninger foregår hemmelig. 

§7 A 6: Materiale, der fremlægges af bestyrelsen eller et medlem, 

offentliggøres som om generalforsamlingen afholdes på ordinær vis, herunder 

skal de frister, der er fastsat i vedtægterne iagttages. 

 



 

Begrundelse for forslaget til ny §7A: 

Oplevelserne med COVID-19’s indflydelse på mulighederne for afholdelse af 

generalforsamlinger gør, at det ville være ønskeligt med en anden måde at 

holde generalforsamlinger. Det muliggør den nye § 7A. 

 

I pkt. 4 i indkaldelsen og § 6.3.4 i vedtægterne, er det anført at der fremlægges 

et ”revideret” budget. Det foreslås, at ordet revideret udgår og erstattes med 

”bestyrelsens forslag til budget”. 

Begrundelsen for forslaget er, at det ikke er muligt at foretage revision af et 

budget, da tallene er usikre og derfor ikke kan gøres til genstand for revision. 

 

 


