
Indkaldelse til generalforsamling
I Ringsted Go Klub

Lørdag den 29. februar kl 15:00 på Cafe Vivaldi i Ringsted

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning 

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

Se bilag

5. Behandling af indkomne forslag

a) Klubdagene skal fremover henlægges til Valdemarskolen.

Motivation: Det skal give bedre forhold til børne og ungdomsspillerne og nem adgang til 
folk, der kommer ind med tog eller bus.

Vi kan ansøge Kommunen om et gratis lokale på Dagmarskolen inden 1. maj.

6. Fastsættelse af kontingent 

Det er blevet et krav til os, at vi øge sikkerheden omkring vores hjemmeside, således at 
den nu er tilgængelig som en sikker side via https, så vi ikke kan bruges af svindlere til 
lokke forskellige ting ud af folk.
Dette koster penge, og hjemmesiden er blevet væsentlig dyrer nu. 
Desuden er vores spilmaterialer efterhånden ved at være slidte (især sten) hvilket også 
koster penge. Hidtil har det gået fordi vi er blevet færre og færre medlemmer, men nu hvor 
vi bliver flere igen, er der brug for at vi gør noget ved det.
Derfor har foreningen brug for flere penge de kommende år.

Det er tidligere blevet besluttet at vi ikke må have reklamer på go-klubbens hjemmeside. 
Det kan være nødvendigt at bestyrelsen I fremtiden har mulighed for at kunne finde en 
sponsor til hjemmesiden ved at kunne reklamere på vores side, lige som bestyrelsen må 
kigge på andre indtægtkilder.

Hvis ikke der kan findes andre indtægtskilder til klubben må kontingentet sættes op til

Voksne 300kr per år
U18 225kr per år
U16 125kr per år



7. Godkendelse af budget 

Se bilag

8. Valg af formand i lige år

Peter Michealsen genopstiller.

11. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Alle pladser er ledige.

12. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Der er igen I år blevet lavet en aftale om at Ringsted Go Klub revidere OGKs regnskaber 
mod at de revidere vores regnskaber.

13. Eventuelt







Budget  for Ringsted Go Klub 2020

Indtægter
Kontingent 4x250+100 1100

I alt 1100

Udgifter
webhotel 373
hostmaster 50
DGF 6*100 600
Bankgebyr 110

I alt 1133

-33.00

indestående per 31.12. 2019 1,044.50
indestående per 30.12. 2021 1,011.50

Budget  for Ringsted Go Klub 2021

Indtægter
Kontingent 5*250 1250

I alt 1250

Udgifter
webhotel 380
hostmaster 75
DGF 5*125 625
Bankgebyr 110

I alt 1190

Balance
60

indestående per 31.12. 2021 1,044.50
indestående per 30.12. 2022 1104.5






