VEDTÆGTER
FOR
DEN GRØNNE DAMEKLUB
§ 1 – Navn
Foreningens navn er ”Den Grønne Dameklub”.
§ 2 - Formål
Den Grønne Dameklubs formål er:
- At skabe et forum, hvor der spilles forskellige former for golf.
- At give spillerne mulighed for at møde hinanden samt spille sammen med forskellige partnere.
- At skabe rammer for god golf og socialt samvær.
§ 3 - Medlemmer
Som medlemmer kan optages kvinder, der er medlemmer af Furesø Golfklub.
§ 4 - Kontingent og regnskab
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til
30. september.
§ 5 - Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af oktober måned.
Der indkaldes til generalforsamling med en måneds varsel på klubbens hjemmeside samt pr. mail.
Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden med angivelse af, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der
er på valg, og om de pågældende ønsker genvalg.
Generalforsamlingen vælger ordstyrer, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Forslag til punkter til generalforsamlingen skal sendes til formanden senest to uger, før
generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden meddeles på klubbens hjemmeside samt pr. mail en
uge, før generalforsamlingen afholdes.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ønsker det.
Afstemning afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Vedtægtsændringer kræver dog tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte.
§ 6 - Dagsorden
Faste punkter til dagsorden på generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer og referent
Formanden aflægger beretning
Kasserer fremlægger revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt
1

§ 7 - Ekstraordinær generalforsamling
Såfremt mindst 10 medlemmer i årets løb skriftligt til bestyrelsen fremsætter ønske herom, skal
ekstraordinær generalforsamling kunne afholdes.
Indkaldelse sker på bestyrelsens foranledning senest 7 dage efter modtaget anmodning – både ved
opslag på klubbens hjemmeside og pr. mail.
Ekstraordinær generalforsamling skal herefter afholdes senest 3 uger efter modtaget anmodning.
§ 8 - Bestyrelsen
Til bl.a. at udarbejde et program for sæsonen, arrangere matcher, sociale arrangementer, middage samt
udflugter til andre golfbaner vælges en bestyrelse, som består af fem til syv medlemmer.
Repræsentanter til bestyrelsen vælges for en to årsperiode med mulighed for genvalg. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Tre repræsentanter kan vælges i lige år og fire i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Vedtægter, godkendt på generalforsamlingen, den 5. oktober 2021 til afløsning af vedtægter, godkendt på
generalforsamlingen, den 26. januar 2013.
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