SENIORKLUBBEN
VEDTÆGTER FOR SENIORKLUBBEN I SORØ GOLFKLUB
§1: Navn
Klubbens navn er: Seniorklubben i Sorø Golfklub.
Klubben er stiftet den: 7. april 1999.
Klubbens hjemsted er: Sorø kommune.
Klubben er etableret som en klub i klubben i Sorø Golfklub.

§ 2: Formål
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf
samt med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.

§ 3 - Medlemskab
Som medlem kan optages et hvert fuldtidsmedlem i Sorø Golfklub, som fylder 60 år i det
pågældende kalenderår eller hvor den ældste i et parforhold fylder 60 år i kalenderåret.

§ 4 - Indmeldelse
Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet træder i kraft når det
fastsatte kontingent er indbetalt.

§ 5 - Udmeldelse
Sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Intet medlem har ved udtræden ret til nogen andel af klubbens aktiver eller formue.

§ 6 - Kontingent
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

§ 7 - Ordinær generalforsamling
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og annoncering på klubbens hjemmeside eller anden elektronisk form.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt
til bestyrelsen senest 1. marts.
Alle foreningens medlemmer samt, hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
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§ 8 - Dagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent.
6. Valg af formand (ulige år).
7. Valg af bestyrelsesmedlem
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

§ 9 - Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer
for.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger det. Ved personvalg
skal der dog afstemmes skriftligt såfremt der er flere kandidater til posterne.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes
skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem
kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på
hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige
stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og
underskrives af dirigenten.

§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når
mindst 15 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til
bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
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Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens
modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som
indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11 - Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på
valg i ulige år. 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert år.
Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand/sekretær og kasserer, og fastsætter
selv sin forretningsorden.

§ 12 - Bestyrelsens kompetence
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

§13 – Matchledelse
Til varetagelse af klubbens aktiviteter nedsættes en matchledelse, som udover bestyrelsen består af 7 medlemmer. Matchledelsen er selvsupplerende.

§ 14 - Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden samt ét bestyrelsesmedlem.
Dispositioner med større kontingentmæssige konsekvenser skal godkendes af generalforsamlingen.
For de af bestyrelsen indgåede forpligtelser på klubbens vegne hæfter alene klubbens
formue.
Ingen medlemmer hæfter for klubbens dispositioner og forpligtelser.

§ 15 - Regnskab
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
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§ 16 - Disciplinær straf
Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel, karantæne, suspension eller i gentagne eller grove tilfælde med
udelukkelse (eksklusion) fra klubben.
Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på
førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.
Alle afgørelser truffet af klubben, kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for
Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået
eller, at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

§ 17 - Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning, kan kun gennemføres på en hertil indkaldt generalforsamling. Beslutningen kan kun vedtages, hvis mindst halvdelen af foreningens
medlemmer er til stede, samt at ¾ af de tilstedeværende stemmer for beslutningen.
Såfremt beslutningen ikke opnår det krævede flertal, kan bestyrelsen indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen endelig kan vedtages med almindeligt flertal. Ved opløsning tilfalder foreningens formue Sorø Golfklub i opløsningsåret.

Disse vedtægter er vedtaget af matchledelsen den 1. februar 2021, idet det ikke som
følge af Corona pandemien er muligt at gennemføre en egentlig generalforsamling for
seniorklubben.
Vedtægterne vil blive fremlagt på førstkommende ordinære generalforsamling i
Seniorklubben i Sorø Golfklub.

Poul Hangler: ______________________________________

Niels Hansen: ______________________________________

Frede Conradsen: ___________________________________
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Klubber i klubben
Der kan etableres klubber i klubben. Disse klubbers etablering skal godkendes på en
generalforsamling.
Klubber i klubben er underlagt Sorø Golfklubs overordnede vedtægter og skal således
medvirke til opfyldelse af Sorø Golfklubs formål jfr. § 2.
Klubber i klubbens vedtægter skal godkendes af Sorø Golfklubs bestyrelse.

