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Tillögur til breytinga á lögum félagsins  

Stjórn Golfklúbbs Mosfellsbæjar leggur til að aðalfundur félagsins árið 2020 samþykki þessar 
breytingar á lögum félagsins: 

1. Heimilt verði að kjósa stjórnarmenn til tveggja ára í senn 

Lagt er til að 2. mgr. 8. gr. laganna hljóði svona: 

Stjórn félagsins skal skipuð sjö mönnum, sem kosnir eru á aðalfundi. Sex eru kosnir til tveggja 
ára í senn, þrír í hvert sinn, en formann félagsins skal kjósa sérstaklega til eins árs í senn. Á 
aðalfundi skal jafnframt kjósa fjóra varamenn til eins árs í senn. 

Greinargerð: 
Þessi tillaga er lögð fram til þess að efla og auka stöðugleika í stjórn félagsins og til þess að draga úr 
hættunni á að allir stjórnarmenn fari úr stjórn á sama tíma. Stöðugleiki er mikils virði í rekstri 
golfklúbba og rekstur þeirra er oft á tíðum frábrugðinn öðrum almennum rekstri. Það er því mikils 
virði að sú þekking sem stjórnarmenn öðlast haldist lengur innan félagsins en bara í eitt ár og einnig 
er mikilvægt að þessi reynsla og þekking hverfi ekki öll á einu bretti út úr félaginu. 

 

2. Reikningsár félagsins 

Lagt er til að 11. gr. laganna hljóði svona: 

Reikningsár félagsins er frá 1. nóvember til 31. október. Reikninga ber að leggja fram til 
samþykktar á aðalfundi. 

Ákvæði til bráðabirgða: Reikningsárrið sem hófst 1. október 2020 verður 13 mánuðir og lýkur 
31. október 2021.  

Greinargerð: 
Það er afar óhentugt að reikningsár klúbbsins klárist á meðan að golftímabilið er ennþá í fullum gangi. 
Venjulega er spilað vel fram í október og það að færa okkar reikningsár aftur um einn mánuð 
einfaldar alla vinnu talsvert og getur þá gefið réttari mynd af því rekstrarári sem var að líða. 

 

3. Fundargerðir 

Lagt er til að 12. gr. laganna hljóði svona: 

Stjórn skal sjá til þess að haldnar séu fundargerðir aðalfundar, félagsfunda og stjórnarfunda. 
Stjórn skal vista fundargerðir ásamt fundargögnum á tryggilegan hátt. 

Fundargerð aðalfundar og fundargögn skal birta félagsmönnum á vefsvæði félagsins. 

Greinargerð: 
Fundargerðir eru færðar með rafrænum hætti. Stjórn þykir mikilvægast að fundargerðir og 
fundagögn séu varðveitt með tryggilegum hætti. Að líma útprentaðar fundargerðir í sérstakar 
fundagerðarbækur er ekki lengur í takt við tímann. Þá þykir stjórn eðlilegt að fundargerðir aðalfunda 
og fundargögn séu aðgengileg félagsmönnum á heimasíðu.  


