
VEDTÆGTER HERRE SECTION

§ 1 NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Herre Section Skanderborg Golf Klub, og foreningen er hjemmehørende i 
Skanderborg kommune. Foreningen er stiftet den 01-05-1990.

§ 2 FORMÅL.
Foreningen har til formål at samle golf interesserede herrer i Skanderborg Golf Klub til golf udøvelse 
og hyggeligt socialt samvær.

§ 3  MEDLEMMER.
Medlemsskab af foreningen forudsætter medlemskab af Skanderborg Golf Klub samt et golfhandicap 
på maksimum 36. Bestyrelsen kan dispensere fra kravet om max handicap på 36, men der skal i så 
fald spilles med handicap 36.

§ 4 KONTINGENT.
Kontingent til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende kalenderår.
Betaling sker efter regler fastsat af bestyrelsen.

§ 5 GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes 
antal. 
Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en 
vedtægtsændring.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år nær sæson afslutning, og dato skal være 
offentliggjort senest 14 dage før afholdelsen. Offentliggørelse sker så vidt muligt ved annoncering på 
Skanderborg Golf Klubs hjemmeside samt ved udsendelse af email til medlemmer med registreret 
emailadresse. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden 
generalforsamlingen. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om den forløbne sæson
3. Regnskab for det foregående år samt foreløbigt regnskab for det igangværende år.
4. Budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisor
7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 
mindst 1/4 af foreningens medlemmer til bestyrelsen indsender en skriftlig begæring derom med 
angivelse af dagsorden. 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned, efter begæringen er fremsat, og
indkaldelse skal ske med varsel som ved ordinær generalforsamling.
Der udfærdiges referat fra generalforsamlinger. Referatet underskrives af dirigenten.

§ 6 BESTYRELSE.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Bestyrelsens medlemmer er alle på valg ved ordinær generalforsamling. Kun medlemmer i foreningen 
kan være medlem af bestyrelsen.
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Bestyrelsesmøder kan indkaldes med mindst 8 dages varsel af formanden eller af 2 
bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Der udfærdiges referat af beslutninger i bestyrelsen. Referater underskrives af bestyrelsen.

§ 7 TEGNINGSRET
Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 yderligere bestyrelsesmedlem. 
Foreningen kan ikke stifte nogle former for gæld.

§ 8 UDVALG.
For hver aktivitet, der er i foreningen, kan bestyrelsen nedsætte et udvalg.

§ 9 REGNSKAB OG REVISION.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, hvilket medfører, at den formelle endelige behandling af
regnskabet sker i forbindelse med den ordinære generalforsamling i slutningen af den efterfølgende 
sæson.
I forbindelse med den ordinære generalforsamling aflægges et foreløbigt regnskab for den 
indeværende sæson, og dette regnskab undergår samme generalforsamlingsbehandling, som hvis det
var det endelige regnskab.
Ændringer i det endelige regnskab i forhold til det foreløbige regnskab samt det foreløbige regnskab 
gennemgås og påtegnes af den generalforsamlingsvalgte revisor.

§ 10 UDMELDELSE.
Udmeldelse af foreningen sker ved manglende betaling pr. d. 1/4.

§ 11 EKSKLUSION.
Eksklusion af medlemmer kan ske på en generalforsamling, og skal behandles som et særligt punkt 
på dagsordenen. 
Det medlem, der foreslås ekskluderet, har adgang til generalforsamlingen, og skal underrettes. 
Beslutningen skal vedtages med samme majoritet, som ved en vedtægtsændring.
Bestyrelsen kan give et medlem karantæne i indtil 1 år.

§ 12 OPLØSNING.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal 
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af opløsning, skal den formue der er i behold tilfalde Skanderborg Golf Klub.

§ 13 IKRAFTTRÆDEN 
Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27/8 2015 og erstatter alle 
tidligere vedtægter og vedtægtsrettelser.

Signeret

_______________________
Formand
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