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Vedtægter for Onsdagspigerne 
 
 

§1 
Foreningens navn er Onsdagspigerne – en klub i klubben underlagt Sønderjyllands 
Golfklubs vedtægter og regler. 
Klubbens formål er at dyrke golf i et godt socialt fællesskab.  
 
§2 
Onsdagspigerne optager kvindelige medlemmer som er fyldt 25 år, opfylder Onsdagspigernes gældende 
handicapbegrænsning og er medlemmer af Sønderjyllands Golfklub. Bestyrelsen fastsætter hvert år 
handicapbegrænsning for det kommende år. Eksisterende medlemmer er undtaget fra 
handicapbegrænsningen. 
Klubbens medlemmer skal årligt tilmelde sig skriftligt til bestyrelsen senest d. 31. dec. 
Der optages nye medlemmer hele året. 
Klubben har ikke passive medlemmer, og der er ikke venteliste for nye medlemmer. 
 
§3 
Kontingentet samt bidrag til Hole-in-one forsikring, fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den årlige 
generalforsamling. Uanset optagelsestidspunkt, er kontingentet det på seneste generalforsamling 
vedtagne. 
 
§4 
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. For 
et år af gangen vælges 1 suppleant. Af bestyrelsen afgår årligt 2 eller 3 medlemmer efter tur. Genvalg 
kan højst finde sted to gange. Klubbens bestyrelse konstituerer sig selv. Der føres referat fra 
bestyrelsesmøderne. 
 
§5 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 
 
§6 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben. Desuden fastlægger bestyrelsen: 

1. Antallet af rækker hvori der skal spilles 
2. Præmiestørrelsen 
3. Turneringsprogram samt afvikling af dette 
4. Regelsæt for klubben 

 
§7 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.  Generalforsamlingen er klubbens 
øverste myndighed.  
Indkaldelsen sker ved annoncering i årsprogrammet og via mail. 
Indkaldelse via mail sker med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsordenen.  
Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt, med angivelse af begrundelse, til bestyrelsen inden 
d. 15. september. 
Generalforsamlingen ledes af en i forsamlingen valgt dirigent. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutninger 
eller efter anmodning til bestyrelsen underskrevet af mindst 25 % af klubbens medlemmer. Begæring 
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om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet, og skal med 7 
dages varsel afholdes inden for 3 uger efter indgivelsen af begæringen. 
 
§8 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 
5. Indkomne forslag 

 Forslag fra bestyrelsen 
 Forslag fra medlemmerne 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleant 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 
§9 
Alle medlemmer har såvel tale- som stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan kræves 
afholdt skriftlig afstemning, hvis 10 % af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Ved personvalg 
skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning. 
Følgende afstemningsmetode anvendes: 
Der stemmes om samtlige ledige poster til bestyrelsen på en gang. Hvert medlem kan stemme på det 
antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. 
Afgørelser sker ved simpelt flertal. 
 
§10 
Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer 
derfor. 
 
§11 
Over generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
§12 
Klubbens regnskabsår går fra d. 1. okt. til d. 30. sep. 
 
§13 
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun tages på en særligt indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling.  
 
Således vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 6. oktober 2021 
 
Bestyrelsens underskrifter:   Dirigentens underskrift: 
 
 
 
 

6/10 2021    /ba 
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