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VEDTÆGTER for Seniorerne i Golfklubben Lillebælt 

§ 1. Klubbens formål 
 
Stk. 1. At alle damer over 55 år og alle herrer over 60 år, som er fuldgyldige medlemmer af 
Golfklubben Lillebælt, mødes en gang om ugen for at spille golf og hygge sig sammen. Klubbens 
aktiviteter kan også omfatte samvirke med andre klubber og arrangerede ture til andre baner. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen kan dispensere fra alderskravene i stk. 1 i tilfælde, hvor den ene part af et 
ægtepar/samboende par ikke opfylder alderskriterierne. 

§ 2. Nye medlemmer 
 
Alle, der opfylder forudsætningerne i § 1, og som har betalt turneringsgebyr er medlemmer og kan 
deltage i klubbens aktiviteter. 

 
§ 3. Turneringsgebyr 
 
Stk. 1. Årligt turneringsgebyr fastsættes på generalforsamlingen. Ved indmeldelse i klubben i 
perioden 1. januar - 30. juni betales fuldt turneringsgebyr. Ved indmeldelse i perioden 1. juli -31. 
december betales halvt turneringsgebyr. Indbetalt turneringsgebyr kan ikke kræves tilbage. 
 
Stk. 2. Kun medlemmer, der har betalt turneringsgebyr, kan deltage i de af seniorklubbens 
matcher, som inkluderer efterfølgende spisning for klubbens regning. 

§ 4. Generalforsamling og bestyrelse 
 
Stk. 1. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af kalenderåret. 
Indkaldelse til generalforsamling finder sted senest 14 dage før afholdelsen.  
 
Stk. 2. Dagsorden til generalforsamlingen bekendtgøres på opslagstavlen i klubhuset og på 
seniorklubbens del af Golfklubben Lillebælts hjemmeside. Forslag fra medlemmerne fremsendes 
skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 3. Afgørelser på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Derudover vælges 1 suppleant til bestyrelsen og en 
revisor. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode (første år er 2 på valg, andet år 3). 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der er behov for, dog med 
mindst et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg. 
 
Stk. 5. Klubbens regnskab, underskrevet af kasserer og revisor skal foreligge senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
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Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, afholdes når en 
generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af seniorklubbens medlemmer 
ønsker det. 
 
Stk. 7. For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Gennemgang af regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af turneringsgebyr for det kommende år 
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Indkomne forslag fra medlemmerne 
7. Valg til bestyrelsen. På valg er: 
8. Valg af suppleant 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. december 2009 

 


