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Til medlemmene i Borre golfklubb 

Horten, 16.02.2021 

Innkalling til årsmøte i Borre golfklubb 2021 

Styret innkaller til DIGITALT årsmøte, tirsdag 16. Mars klokken 1900.  

Pga Covid-19, vil årsmøtet avholdes digitalt. Dette medfører at noen kanskje er usikre på hvordan de skal kunne 

delta. Under følger framgangsmåten som MÅ følges for at nettopp du kan ha en gyldig stemme ved årsmøtet. 

Styret gjør herved medlemmene oppmerksom på følgende, styret er samlet under årsmøtet, og for at vi skal være 

sikre på at f.eks valgene går riktig for seg, vil vi kunne se deres navn ved stemmeavgivning.  Dette fraviker fra 

reglene om anonymitet ved skriftlig valg, men er tillat så lenge medlemmene er blitt gjort oppmerksom på dette 

før årsmøtet.  

Dersom det er flere medlemmer i samme hustand, MÅ dere benytte hver deres enhet/pc/pad for å delta i 

møte. Dette er pga stemmereglene. Det er ikke tillatt å stemme for andre enn seg selv. 

1. meld deg på følgende turnering i golfbox;  Årsmøtet 2021 

2. Du vil få tilsendt en epost like før årsmøtet starter, med link til møte. 

3. Når du har trykket på linken du har fått tilsendt vil TEAMS åpnes automatisk. Har du ikke installert 

TEAMS fra før, kan du velge å kjøre dette i nettleseren din. 

4. Skru deretter AV ditt kamera og mikrofon. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 23. februar til vår e-

postadresse klubben@borregb.no. Alle innkommende forslag må signeres før de sendes inn. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før 

årsmøtet på vår hjemmeside https://www.borregb.no.   

Det er viktig at alle setter seg inn i dokumentene på egenhånd, da vi ikke kommer til å lese opp hvert enkelt 

punkt.  Spørsmål stilles eventuelt ved å sende mail til klubben FØR årsmøtet. 

Pga. overgang til nytt regnskapsprogram, endringer av hele kontoplanen vil ikke budsjettet som ble vedtatt i 

2020 vises på årsmøtet som normalt, da vi dessverre ikke kan sammenligne tallene fra fjorårets regnskap 

med resultatet i 2020. Dette ble opplyst om på årsmøtet i 2020.  Det vil derimot fra neste årsmøtet (2022) 

være mulig å få tilbake den oversikten vi er vant med.  Styret beklager dette. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Borre golfklubb i minst én måned, 

fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Borre 

golfklubb.  

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Marius Bugge kontaktes på enten på buggemarius@gmail.com eller 

telefon 4028 3202. 

 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret i Borre golfklubb ved Marius Bugge, leder 
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