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VEDTÆGTER 
1 KLUBBENS FORMÅL 

At samle seniorspillere under BGK til golfspil, matcher og skabe rammerne 

for socialt samvær. 

2 MEDLEMMER 
Som medlemmer optages mænd, der er fyldt 55 år. 

3 KONTINGENT/MATCHFEE 
Fastsættes ved den årlige generalforsamling 

4 MEDLEMSANTAL 
Bestyrelsen bemyndiges til at optage nye medlemmer i foreningen, til mellem 44 og 50 
medlemmer. 
Medlemstallet fastsættes ved den årlige generalforsamling. 

5 HANDICAP 
Maksimal HCP fastsættes ved den årlige generalforsamling 

6 BESTYRELSEN 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutnings- 

dygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 

7 REGNSKABSÅR 
Klubbens regnskabsår er perioden fra 1. oktober til 30. september. 

8 GENERALFORSAMLING 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år sidst i oktober eller i begyndelsen af 
november og indkaldes ved opslag med 14 dages varsel af formanden med følgende 
dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren aflægger regnskabet 
4. Fastsættelse af kontingent/matchfee for det kommende år 
5. Fastsættelse af medlemsantal 
6. Fastsættelse af maksimal handicap (HCP) 
7. Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. Forslag fra  
8. medlemmerne skal være afleveret til bestyrelsen senest en uge før 

generalforsamlingen. 
9. Valg af bestyrelsen på 3-7 medlemmer. Valget er for 2 år. Der afgår 

1-3 medlemmer på ulige årstal og 2-4 medlemmer på lige årstal.  
Genvalg kan finde sted samme år, som man udtræder. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv og efter behov med formand, kasserer, 
sekretær, logistik, matchudvalg osv. 

10. Valg af 1-2 suppleanter for 1 år 
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11. Valg af revisor for 1 år 
12. Eventuelt 

9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmerne fremsætter en skriftlig begæring herom med angivelse af forslag, der ønskes 
behandlet. Forslaget kan kun vedtages, hvis 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede 
medlemmer stemmer for det. 

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som indkaldelsen til en 
generalforsamling. 

10 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, når mindst  2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 

11 FORENINGENS OPLØSNING 
En beslutning om klubbens opløsning kræver, at mindst 2/3 af alle  

stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af 
de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

Såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på 
generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede 
stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der 
skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. 

Indkaldelse skal ske som en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling 
kan forslag vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset 
disses antal. 

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder eventuelle midler klubber med lignende aktiviteter 
eller evt. BGK Junior- afdelingen. 

 

 

Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling. 

Esbjerg, den 4. august 2006 

 

Rev. 05-11-2010. 
§8  -  Genvalg af et bestyrelsesmedlem kan finde sted samme år som bestyrelsesmedlemmet 
udtræder af bestyrelsen. 

Rev. 04-11-2011 
§4  -  Fastsættelse af medlemstal 


