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Vedtægter for Seniorklubben i Asserbo Golf Club 
 

§ 1 
 

Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Seniorklubben i Asserbo Golf Club (Seniorklubben) 
Foreningens adresse vil være den til enhver tid værende formands adresse, 
subsidiært Asserbo Golf Clubs adresse, Bødkergårdsvej 9, 3300 Frederiksværk. 
 

 
§ 2 

 
Foreningens formål 

Seniorklubbens formål er at arrangere aktiviteter i golfregi for seniorers herunder 
golfturneringer under hyggelige og sociale former på såvel hjemmebane som 
udebane. 
 

§ 3 
 

Medlemmer 
Stk.1. Seniorklubben optager medlemmer, der er aktive medlemmer af Asserbo Golf 
Club.  
 
Stk.2. Medlemmer skal være fyldt 60 år i pågældende kalenderår. Hvis den ene part 
af et par ikke er fyldt 60 år, vil denne part dog kunne optages. 
 
Stk.3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen nærmere fastsat kontingent. 
Fristen for indbetaling af kontingent fastsættes af bestyrelsen i Seniorklubben. 
 
Stk.4. Udmeldelse kan ske til enhver tid. Der gives ikke refusion for indbetalt 
årskontingent. 
 

 
§ 4 

 
Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er Seniorklubbens øverste myndighed. 
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Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned. Indkaldelse 
sker med 3 ugers varsel ved mail og meddelelse i golfboks til medlemmerne samt 
opslag på Asserbo Golf Clubs hjemmeside som nyhed. 
 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer af 
Seniorklubben som har betalt kontingent for det foregående regnskabsår. 
 
Der kan stemmes med fuldmagt. Et medlem kan højest repræsentere to fuldmagter. 
 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 
 

0. valg af stemmetællere 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Forslag fra bestyrelsen 
7. Forslag fra medlemmerne 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af suppleant 
10. Valg af revisor 
11. valg af revisorsuppleant 
12. Eventuelt 

 
 
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af 
bestyrelsen. 
 
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal incl. 
fuldmagter ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan ske, såfremt ét medlem 
ønsker det. 
 
Stk. 7. Forslag fra medlemmerne skal fremsendes til bestyrelsen senest 20. januar 
samme år, som generalforsamling. Alle forslag fra bestyrelsen samt fra 
medlemmerne fremsendes med indkaldelse til generalforsamlingen via mail. 
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§ 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 anmodningen er kommet til 
formandens kundskab. 
 
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 
 

 
§ 6 

Foreningens daglige ledelse 
Stk. 1. Seniorklubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 1 
formand af 1 næstformand, 1 kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode med 
mulighed for genvalg. Dog vælges 2 af bestyrelsesmedlemmerne for en 1-årig 
periode på den stiftende generalforsamling, således at bestyrelsen derefter er på 
valg med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert år. 
Suppleanten vælges for 1 år. 
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde, dog senest 1 
uge efter generalforsamlingen. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen leder Seniorklubben i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger samt de til enhver tid gældende 
retningslinjer for klubber i klubben, som er fastsat af bestyrelsen i Asserbo Golf Club. 
 
Stk. 3. Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne. I dennes fravær 
varetages formandens opgaver af næstformanden. 
 

§ 7 
Økonomi og regnskab 

Stk. 1. Seniorklubbens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for Seniorklubbens 
regnskab. 
 

Stk.3. Seniorklubbens regnskab føres af kassereren.  
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Stk.4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
 
 

§ 8 
Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Seniorklubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i 
forening. 
 
Stk. 2. Seniorklubbens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser der 
måtte påhvile Seniorklubben. 
 
 

§ 9 
Vedtægtsændringer 

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte 
medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af 
dagsordenen. 
 

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den 
generalforsamlingsdato, de vedtages på. 
 
 

§ 10 
Opløsning 

Stk.1. Opløsning af Seniorklubben kan kun finde sted med 2/3 flertal af de 
fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den 
ene skal være ordinær. 
 
Stk.2.  Beslutning om den konkrete anvendelse af Seniorklubbens formue træffes af 
den opløsende generalforsamling. 
 
 
Således vedtaget på Seniorklubbens stiftende generalforsamling, den 15. november 
2022. 
 
 
 


