VEDTÆGTER
for seniorklubben, De grå Ørne,
Ørnehøj Golfklub
§ 1.
Klubbens navn er: Seniorklubben, De grå Ørne, Ørnehøj Golfklub.
§ 2.
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med golfspil og det dermed
forbundne sociale samvær.
Endvidere at medvirke til, at golfspillet afvikles i overensstemmelse med gældende regler.
§ 3.
Som medlemmer kan optages medlemmer i Ørnehøj Golfklub, som er fyldt 60 år, og som har et handicap
på 54 eller derunder. Spillere med et handicap højere end 42 kan ikke deltage i 18 hulsmatcher.
Ægtefæller/samboende til medlemmer af De grå Ørne kan optages som medlem, uafhængig af alder, hvis
de har handicap 54 eller derunder.
Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder dispensere fra alders- og handicapbestemmelserne.
§ 4.
Klubben har fast ugentlig matchdag tirsdag i spillesæsonen, hvor der spilles både 9 huls- og 18 hulsmatcher.
Normalt forbeholdes dog en matchdag om måneden til interne fællesmatcher og præmieuddeling.
Endvidere arrangeres matchture til fremmede baner.
§ 5.
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september, og kontingentet forfalder helårligt pr. 1. april.
Nye medlemmer betaler dog kun halvt årskontingent, hvis indmeldelsen finder sted efter 30. juni.
Et medlem, der ikke har betalt sit kontingent, er udelukket fra at deltage i klubbens spil og øvrige
virksomhed.
§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.
Indkaldelse skal ske på seniorklubbens hjemmeside og opslagstavle med mindst 3 ugers varsel.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter:
 Valg af dirigent og referent.
 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 Fastsættelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.
 Indkomne forslag.
 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
 Valg af revisor og revisorsuppleant.
 Eventuelt.
§ 7.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med begrundelse være bestyrelsen skriftligt i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og bekendtgøres for medlemmerne på samme måde som
indkaldelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, og ved håndsoprækning, af de
fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
derfor.
Hvis dirigenten eller 1/3 af de fremmødte medlemmer eller bestyrelsen ønsker det, skal en afstemning
være skriftlig.
Efter generalforsamlingen skrives et referat, som underskrives af dirigenten, og derefter bekendtgøres for
medlemmerne på klubbens hjemmeside og opslagstavle.
§ 9.
Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en bestyrelse på 6 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand samt fordeler øvrige poster og
opgaver imellem sig.
Alle valg til bestyrelsen er for 2 år ad gangen.3 bestyrelsesmedlemmer er således på valg hvert år. Såfremt
der er stemmelighed i bestyrelsen i forbindelse med beslutninger på bestyrelsesmøder, er formandens
stemme udslagsgivende.
Ud over bestyrelsen vælges ved simpelt flertal en suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen, samt en
revisor og en revisorsuppleant ligeledes for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Seniorklubben tegnes af formand og kasserer i forening eller af den samlede bestyrelse.
§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af
medlemmerne begrundet fremsætter skriftlig begæring herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringen.
§ 11.
Ophævelse af seniorklubben De grå Ørne kan vedtages af generalforsamlingen efter indkommet forslag og
på samme måde som ved vedtægtsændringer.
Endelig beslutning om ophævelse skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling ved at flere end
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer vedtager ophævelsen.
Ved ophævelse af klubben tilfalder en evt. formue Ørnehøj Golfklub.
Vedtaget på generalforsamling d. 1. oktober 2019

