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Vedtægt for Norddjurs Golfklubs Seniorklub 
 

1. Navn og Formål 

Klubbens navn er Norddjurs Golfs Seniorklub. 

Klubben er en klub under Norddjurs Golfklub og skal til enhver tid følge hovedklubbens vedtægt og 

beslutninger. 

Seniorklubbens formål er: 

At arrangere ugentlige turneringer for seniorer 

At arrangere venskabsturneringer med andre klubber i nærområdet 

At fremme det sportslige og sociale samvær i golfklubben. 

2. Medlemskab 

Alle medlemmer af Norddjurs Golfklub, som er fyldt 60 år, og som har spilleret til stor bane, kan blive 

medlem af seniorklubben. 

Indmeldelse i Seniorklubben sker automatisk ved første deltagelse i en seniorturnering. 

3. Kontingent og turneringsfee 

Der betales ikke kontingent til Seniorklubben, men der betales turneringsfee hver gang man deltager i 

den ugentlige senior turnering 

Den ugentlige turneringsfee fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen fastsætter én gang årligt den ugentlige turneringsfee. 

4. Turneringer 

1) Bestyrelsen udarbejder turneringsprogram og turneringsbetingelser for alle sæsonens 

turneringer. 

2) Venskabsturneringer aftales med venskabsklubberne. Med hver venskabsklub afvikles normalt 

én årlig turnering på hjemmebane og tilsvarende én turnering på udebane efter nærmere aftale 

med klubberne.  

3) Bestyrelsen arrangerer et årligt udebanemesterskab, der normalt afvikles over 2 dage.   

5. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers 

varsel ved opslag på Seniorsiden på www.norddjursgolf.dk ,  ved opslag på opslagstavlen i klubhuset 

samt tillige via Golfbox’s meddelelsessystem, med følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab 

4) Indkomne forslag 
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5) Fastsættelse af turneringsfee 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7) Valg af revisor 

8) Eventuelt 

Forslag til behandling under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

Indkomne forslag offentliggøres senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse på Seniorklubbens 

side på www.norddjursgolf.dk. 

 

På generalforsamlingen afgøres alle forslag ved simpelt flertal. 

Referat fra generalforsamlingen skal underskrives af referenten og dirigenten. 

6. Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning, eller 

efter skriftlig begæring fra mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer. En sådan begæring skal angive 

hensigten med den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal 

afholdes inden 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget den skriftlige begæring herom. Den 

ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden, 

ved opslag på opslagstavlen i klubhuset samt tillige via Golfbox’s meddelelsessystem. 

6. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 2 år ad gangen.  

3 medlemmer er på valg i ulige år, og 4 er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

Formanden tegner klubben over for Norddjurs Golfklubs bestyrelse, samt øvrige interne relationer. 

Klubben tegnes eksternt af formanden og kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. 

7. Økonomi og regnskab 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Bogføringen varetages af kassereren. 

Bestyrelsen kan meddele kassereren, og om nødvendigt andre bestyrelsesmedlemmer, fuldmagt til at 

disponere over Seniorklubbens bankkonto. 

Seniorklubben hæfter kun for eventuelle forpligtelser med den i klubben til enhver tid hørende formue. 

Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

9. Vedtægtsændringer. 

Ændringer af vedtægten kan foretages på en generalforsamling ved simpelt flertal. 

10. Opløsning. 
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Opløsning af Seniorklubben kan foretages ved simpelt flertal på en generalforsamling, hvor mindst 50 % 

af Seniorklubbens medlemmer deltager.  

Hvis de fremmødte ikke udgør mindst 50 % af medlemmerne, indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling med ”Opløsning af Seniorklubben” som eneste punkt på dagsordenen. Opløsning kan 

på denne generalforsamling ske ved simpelt flertal uafhængigt af antal fremmødte.  

Ved Seniorklubbens opløsning tilfalder klubbens værdier og øvrigt materiale Norddjurs Golfklub. 

 


