
Vedtægter for Seniorklubben i Sønderjyllands Golfklub 
 
  
§ 1 Klubbens navn er: Seniorklubben 
  
§ 2 Formål: 

Formålet med Seniorklubben er, at seniorspillere på alle niveauer, som er medlemmer af 
Sønderjyllands Golfklub, sammen kan opleve glæden ved golfspillet og fremme de sociale 
relationer, der fremmer venskabet mellem medlemmerne. 
 
Spillet afvikles efter gældende DGU regler og i overensstemmelse med Sønderjyllands Golfklubs 
bestemmelser, herunder de generelle bestemmelser for klubber i klubben. 
 

§ 3 Medlemskab 
Som medlem kan optages medlemmer af Sønderjyllands Golfklub, der er fyldt 55 år (er en evt. 
partner yngre end de 55 år, kan vedkommende optages). Nye medlemmer optages hele året og 
betaler det fastsatte årlige kontingent. Såfremt man ønsker at ind-/udmelde sig af Seniorklubben, 
skal dette ske skriftligt til klubbens bestyrelse. 
 
Ved indmeldelse skal der oplyses en mailadresse, bopælsadresse og telefonnr. af hensyn til 
kommunikationen i klubben. 

  
§ 4 Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes, hvert år i november eller december måned. Indkaldelse sker 
ved fremsendelse af en mail, samt ved opsættelse af dagsorden på Sønderjyllands Golfklubs 
opslagstavle i caféen mindst 3 uger før generalforsamlingen.  
 
Ordinær generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelses beretning for det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år. 
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
6. Valg af bestyrelse jfr. § 5. 
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
8. Valg af intern revisor gældende for 1 år. 
9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 
10. Eventuelt. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde 
senest 15. september. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er mødt. 
Afstemning foretages ved håndsoprækning og afgøres ved simpelt flertal. Hvis 1/3 af de 
fremmødte medlemmer eller bestyrelsen for Seniorklubben fremsætter ønske herom, skal 
afstemningen foretages skriftligt. 
Der er ikke mulighed for at stemme ved fuldmagt. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, hvis 1/3 af 
Seniorklubbens medlemmer eller bestyrelsen for Seniorklubben fremsætter ønske herom. 

§ 5 Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Alle valg er for 2 år ad 
gangen. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, 
næstformand, og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst 3 medlemmers 
tilstedeværelse. Bestyrelsens beslutninger er gældende. 
Seniorklubben tegnes af formanden/kassereren. 
 
Formand/kasserer kan hver for sig disponere over klubbens midler i det aktuelle pengeinstitut. 



  
§ 6 Regnskabet 

Seniorklubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Regnskabet revideres af den af 
generalforsamlingen valgte interne revisor. Seniorklubbens midler skal anbringes i et pengeinstitut 
valgt af bestyrelsen. 
 

§ 7 Kontingent 
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og skal betales inden sæsonstart 1. april eller ved 
indmeldelse, og er gældende for en sæson. Et medlem, der ikke har betalt kontingent, er udelukket 
fra at deltage i Seniorklubbens spil og arrangementer. 
 

§ 8 Spillledage og tidspunkt m.m. 
Spilledag og tidspunkt fastlægges af bestyrelsen i Sønderjyllands Golfklub efter en forudgående 
drøftelse med bestyrelsen i Seniorklubben. 
 
Præmier og lignende fastsættes af bestyrelsen i Seniorklubben. 
 
Der spilles så vidt muligt i 3 eller 4 bolde, og der er mulighed for at spiller 9 eller 18 huller efter 
bestyrelsens nærmere anvisninger. 
 
Efter den ugentlige turnering samles medlemmerne som udgangspunkt i restauranten/caféen for 
at aflevere scorekort, og til socialt samvær. 

  
§ 9 Vedtægtsændring 

Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde stede når 2/3 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. 

  
§ 10 Opløsning 

Seniorklubbens eventuelle opløsning kan stilles til afstemning ved en ekstraordinær 
generalforsamling, der er indkaldt med dette ene formål for øje. 
Forslaget om opløsningen skal være begrundet og varslet efter samme regler om i øvrigt er 
gældende for klubbens ordinære generalforsamling. 
 
Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer er for forslaget. 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, 
der skal afholdes senest 4 uger efter. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, hvis 2/3 
af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor – uden hensyn til de 
fremmødte stemmeberettigedes antal. 
 
Ved Seniorklubbens ophør skal klubbens værdier og øvrige materiale overgå til Sønderjyllands 
Golfklub, eller til et velgørende formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. 

 
 
Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 13. december 2021 
 
Bestyrelsen for Seniorklubben 
 
 
______________________             _______________________                    _____________________ 
Formand Uwe Jansen          Næstformand Vagn Kristensen                Kasserer Carsten Nielsen 
 
 
 
                             _____________________                              _______________________ 
                             Best.medlem Ruth Nielsen                             Best.medlem Henrik Dressel 


