
Forslag til vedtægtsændringer. 
 

§ 2 

Medlemskab. 
 

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.  
 

Ændres til: 
 

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på 18-hullers banen. 
 

Tilføjes: 
 

Passive medlemmer/par-3 medlemmer kan benytte par-3 banen, drivingrange og øvrige træningsarealer. 
 

5. Aktive Flexmedlemmer – fra det kontingentår, hvor medlemmet fylder 26 år 
 

Ændres til: 
 

5. Aktive Flexmedlemmer. 
 

Tilføjes: 
 

Passive medlemmer/par-3 medlemmer kan benytte par-3 banen, drivingrange og øvrige træningsarealer. 
 

6. Passive 
 

Ændres til: 
 

6. Passive/par-3 medlemmer 
§ 4 

Udmeldelse 

 
Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse af klubben eller overgang til passivt medlemskab skal ske skriftligt til 
klubbens bestyrelse med 1 måneds varsel til den 1. januar. Bestyrelsen kan dispensere herfor. 
 

Ændres til: 
 

Medlemskab er bindende for et ½ år, og udmeldelse af klubben eller overgang til passivt medlemskab 
skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse med 1 måneds varsel til den 1. januar eller 1. juli. Bestyrelsen 
kan dispensere herfor. 

§ 5 
Kontingent og indmeldelsesgebyr 

 
Ved optagelse i klubben betaler medlemmerne indmeldelsesgebyr, hvis størrelse bestemmes af generalforsamlingen. 
 

Ændres til: 
 

Ved optagelse i klubben betaler medlemmerne indmeldelsesgebyr, hvis størrelse bestemmes af bestyrelsen.  
 

Passive medlemmer kan altid overgå til aktivt medlemskab ved indbetaling af kontingentforskellen i det år, man overgår 
til aktivt medlem.  
 

Ændres til: 
 

Ved opgradering fra passivt, par-3- eller flex medlemskab, betales differencen mellem det nye medlemskab og 
det årlige medlemskab som passiv eller flex medlem. 

§ 11 
Bestyrelsens sammensætning 

 

Tilføjes: 
 

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 
 

Konsekvensændring: 
 

§8 
Dagsorden til ordinær generalforsamling 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

Ændres til: 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

§9 
Udgår: 
 

Ved valg af suppleanter til bestyrelsen skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter samme 
regler, som ved valg af bestyrelsesmedlemmer. 

§ 12 
Bestyrelsens kompetence, tegning og hæftelse 

 

Klubben tegnes af formanden i forening med enten sekretær, kasserer eller næstformand. 
 

Ændres til: 
 

Klubben tegnes af formanden/næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem 


