VEDTÆGTER FOR GRENAA GOLFKLUB
1.
Klubbens navn er Grenaa Golfklub. Dens formål er at forestå driften af en golfbane i
Norddjurs Kommune og i øvrigt at udbrede kendskabet til og færdigheden i golf.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.
Klubbens hjemsted er Norddjurs Kommune.
2.
Alene personer, der opfylder Dansk Golf Unions til enhver tid gældende bestemmelser
herfor, kan optages eller forblive medlemmer af klubben.
Bestyrelsen kan om fornødent periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer. I så
fald føres en venteliste.
3.
Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen.
4.
Medlemskab i klubben er bindende for 1 år. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen
med 3 måneders varsel. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående
regler. Medlemmer, som er i restance, og som ikke overholder en given betalingsfrist,
betragtes som udmeldt. Medlemskab kan kun genoptages mod betaling af det skyldige
beløb samt nyt indmeldelsesgebyr.
5.
Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse
vedtægter er overladt til bestyrelsen eller til et særligt udvalg.
Ethvert aktivt medlem med Grenaa Golfklub som hjemmeklub har en stemme, der udøves
personligt. Ethvert aktivt medlem har dog lov til at stemme med en skriftlig fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver
andet.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.
Ordinær generalforsamling afholdes i Grenaa hvert år inden udgangen af november
måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller
når mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter begæring derom. En sådan begæring skal
indeholde de forslag, som ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes, inden
4 uger efter at bestyrelsen har modtaget begæringen.
Til generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling indkaldes medlemmerne med
mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside.
6.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, og godkendelse af samme.

4. Budget for det kommende år, og fastsættelse af medlemskontingent/indmeldelsesgebyr.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af revisorer og 1 suppleant.
9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal – for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
7.
Bestyrelsen, der vælges for 2 år ad gangen, består af fra 5 til 8 medlemmer, hvoraf
halvdelen afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for et år ad
gangen. Valgbar til bestyrelsen er ethvert myndigt medlem.
8.
Bestyrelsen nedsætter udvalg til at varetage bestemte arbejds- og ansvarsområder.
9.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen træffer selv sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
10.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning
beslutning i klubbens anliggender, herunder også̊ optagelse af lån. Klubben tegnes af
formand og kasserer i forening. Ved økonomiske dispositioner over kr. 100.000,- tegnes
klubben af formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen er berettiget til at søge adgang for klubben til at indhente bevilling til
beværtning med ret til at udskænke stærke drikke i klublokalerne. Til køb og salg af fast
ejendom kræves dog godkendelse af en generalforsamling.
Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagter.
11.
Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
Det reviderede regnskab samt budget for kommende år fremlægges til afhentning i
klubhuset 8 dage før den ordinære generalforsamling.
12.
For golfspillet gælder de af »The Royal & Ancient Golf Club of Sct. Andrews« fastsatte
regler. Bestyrelsen fastsætter alle lokale ordensregler.
13.
Medlemmernes handicap indføres i Golfbox og på en liste i klubhuset.
14.
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om klubbens opløsning

kræves, at mindst halvdelen af alle stemmeberettigede er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for
forslaget. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret
på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede
medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der afholdes mindst 8 dage
og senest 8 uger efter den første generalforsamling, og forslaget kan da her vedtages af
2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer uanset disses antal.
Måtte et forslag om vedtægtsændring ikke blive vedtaget på grund af, at halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, er
bestyrelsen berettiget til, ved en indkaldelse bekendtgjort inden afslutningen af den
generalforsamling, hvor vedtægtsændringen er behandlet, da at indkalde til en ny
ekstraordinær generalforsamling med frister som angivet ovenfor, i hvilken forbindelse
indvarslingen meddelt på den førstnævnte generalforsamling er tilstrækkelig i henseende
til at opfylde kravet til lovlig indvarsling til den ekstraordinære generalforsamling.
15.
Ved klubbens opløsning tilfalder nettoaktiver Norddjurs Kommune til anvendelse for
sportslige formål efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. december 2018

