
Vedtægter for Seniorgolferne Nordborg Golfklub. 

§ 1 

Klubbens navn er ”Seniorgolferne Nordborg”, og den formål er at virke for at senior- og pensionistmedlemmer i 

Nordborg Golfklub i fællesskab og under hyggelige former kan fortsætte med at have en aktiv og sund tilværelse. 

§ 2 

Som medlemmer optages kun personer, der er medlem af Nordborg Golfklub, fyldt 60 år og ikke længere 

erhvervsaktive på fuld tid.                                                                                                                                  

Bestyrelsen kan til en hver tid give dispensation.                                                                                                                                                                          

§ 3 

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse skal ske på klubbens hjemmeside, klubbens 

infotavle og elektronisk til det enkelte medlem med mindst 14 dages varsel. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed uanset deltagerantallet. Forslag, der ønskes behandlet på en 

generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stemmeberettigede er kun medlemmer, som har været medlem mindst 30 dage før generalforsamlingen. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 

 1 Valg af dirigent.   5 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 2 Beretning.    6 Valg af 1. og 2. Suppleant for et år. 

 3 Regnskab, buget og   7 Valg af 1 revisor for et år. 

   Fastsættelse af kontingent.   8 Valg af revisorsuppleant for et år. 

 4 Indkomne forslag.   9 Eventuelt. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. 

§ 4 

Regnskabet følger kalenderåret og kontingentet forfalder til betaling senest den 25. marts. 

§ 5 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Alle er valgt for 2 år ad gangen.                      

I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer.                                                                     

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst 3 medlemmers tilstedeværelse. Bestyrelsens beslutninger er gældende. 

Formand/kasserer kan hver for sig disponere over midler i det aktuelle pengeinstitut. 

§ 6   

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter, og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle 

stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de repræsenterede 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er 

repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, skal 

bestyrelsen skriftligt, med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger 

efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede 

medlemmer, uanset disses antal. 

§ 7 

I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere 

fremgangsmåde ved opløsning, herunder klubbens formueforhold. 
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