
Vedtægter for Herreklubben i Asserbo Golf Club 

§1   Navn og hjemsted. 

Stk. 1 Foreningens navn er:       Herreklubben i AGC. 

Stk. 2 Foreningens adresse er:  Herreklubben AGC, Bødkergårdsvej 9, 3300 Frederiksværk. 

§2   Formål. 

Stk. 1 Foreningens formål er: 

 at samle AGC´s mandlige medlemmer unge som gamle  til ugentlige Golfmatcher og 

socialt samvær, Spilledag er torsdag. 

§3   Medlemmer. 

Stk. 1 Som medlem kan optages alle aktive mandlige golfspillere i AGC som er fyldt 21 år. 

Stk. 2 Medlemmerne betaler et årligt kontingent som fastlægges af  generalforsamlingen. 

Kontingentet anvendes i henhold til efterfølgende ca. fordeling: 

60%  til sæsonens ugentlige matcher. 

30%  til fællesarrangementer – udflugter mm. 

10%  til administration. 

Stk. 3 Udmeldelse kan ske til enhver tid. Indbetalt kontingent refunderes ikke. 

§4   Generalforsamlingen. 

Stk. 1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i forbindelse med sæsonafslutning. 

Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel på opslagstavle og hjemmeside. 

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle Herreklubbens medlemmer. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent  

2) Formandens beretning 

3) Regnskabsaflæggelse 

4) Fastsættelse af kontingent 

5) Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 

6) Valg af bestyrelse 

7) Valg af Revisor 

8) Eventuelt 

Stk. 5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen 

Stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning, 

dog kan afstemning ske skriftligt såfremt et medlem ønsker dette. 

Stk. 7 Forslag fra medlemmerne  skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsam- 

lingen. Alle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne skal kunne ses på hjemmesiden senest 

1 uge før generalforsamlingen. 

§5   Ekstraordinær Generalforsamling. 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og 

skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning 



om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 

fire uger efter, at anmodning er kommet til formandens kendskab. 

Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

§6   Foreningens daglige ledelse. 

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som kan bestå af 6 medlemmer. 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2 -  årig  periode. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 

generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 3 Herreklubben arbejder efter de retningslinjer for de tre AGC KiK, vedtaget i marts 2022.  

Stk. 4 Formanden og i hans fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. 

§7   Økonomi, regnskab og revision. 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober. til 30. september. 

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet. 

Skt. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Stk.4 Foreningens regnskab revideres hvert år forud for den årlige generalforsamling af den på           

generalforsamlingen valgte revisor. 

§8   Tegningsregler og hæftelse. 

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. 

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 

der påhviler foreningen. 

§9   Vedtægtsændringer. 

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres af et 2/3 flertal af de på en generalforsamling fremmødte 

medlemmer, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages 

på. 

§ 10   Opløsning. 

Stk. 1 Herreklubben kan opløses på generalforsamlingen ved beslutning herom af et flertal på ¾ 

af samtlige medlemmer.  

Opnås et sådant flertal ikke, men stemmer  ¾ af de på generalforsamlingen tilstedeværende  

medlemmer for Herreklubbens opløsning indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, 

hvor opløsningen kan vedtages, når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.  

Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling skal ske ved mail med mindst 2 ugers 

varsel til samtlige medlemmer. Beslutningen om opløsningen skal indeholde bestemmelse 

om anvendelse af Herreklubbens eventuelle formue. 

§11 Datering 

Stk. 1 Således vedtaget på  foreningens generalforsamling     d.    6  /  10  -  2022  

 

 _________________________________                _________________________________  

Dirigent:  Per Knudsen                          Bestyrelse:  Formand: Knud Christensen 


