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Side 1  
 

Vedtægter 

 

§ 1 Klubbens navn er Herreklubben i Nordborg Golfklub  

§ 2 Foreningens formål er at arrangere matcher for medlemmer af Herreklubben,  og i forbindelse 

hermed at understøtte det sociale samvær i Herreklubben.  

§ 3 Som medlemmer kan optages:  - Herrer, der er fuldgyldigt medlem af Nordborg Golfklub. - Herrer 

der er Fleksibel PLUS medlem af Nordborg Golfklub imod at betale fuld green-fee. - Herrer der har et 

langdistance medlemskab af Nordborg Golfklub - Aldersgrænse. Man skal mindst fylde 18 år i 

indeværende kalenderår.  

  

§ 4 Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober. Regnskab godkendes af generalforsamlingen.  

§ 5 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.  Ordinær generalforsamling indkaldes med 

30 dages varsel ved opslag på herreklubbens opslagstavle ved klubhuset og på herreklubbens 

hjemmeside. Desuden skal datoen for generalforsamlingen fremgå af årets match plan ved 

sæsonstarten i foråret.   

  

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens punkt ”indkomne forslag”, skal skriftlig være 

bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, for at kunne behandles på 

generalforsamlingen.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.   

§ 6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned med minimum 

følgende dagsorden.  

1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent og medlemskriterier 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 

bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i u lige år.      

Valg af suppleant for 1 år 7. Valg af revisor og en revisor suppleant for 2 år 8. Eventuelt.  

§ 7 Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen. Bestyrelsen består af følgende:  Formand Kasserer 

3 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen konstituerer sig selv.  

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det,  eller når mindst 50% 

af medlemmerne skriftlig anmoder derom.  

§ 9 Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter, og til beslutning om klubbens opløsning kræves ,  at 

2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.  

§ 10 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 9, tilfalder eventuelle midler Nordborg 

Golfklub.  

  

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9.marts 1996.  

Formand Kasserer Medlem    Medlem       Medlem  

F.Hansen J. Heiss B.Jørgensen    Chr.Madsen     M. Heiss 


