
Vedtægter for ”Seniorklubben”. Vedtaget på generalforsamlingen den 11.10.2017 

(Erstatter vedtægter af 26.10.2016). 

 

Klubben er tilknyttet Blokhus Golfklub. Klubbens navn er ”Seniorklubben”. Klubben 

er stiftet 1997.  

 

Klubbens motto: CARPE DIEM (GRIB DAGEN) 

 

Formål: 

Seniorklubbens formål er at dyrke golfspillet og dets udfordringer og glæder, samt at 

skabe et socialt og selskabeligt samvær for en aldersbestemt gruppe medlemmer. 

Vedtægter for Seniorklubben. 

 

1. Medlemmer 

Seniorklubben er for medlemmer af Blokhus Golfklub.  

Handicapbegrænsning 40, Aldersgrænse for medlemskab er 60 år. 

 

2. Generalforsamling. 

a) Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:       

1: Valg af dirigent           

2: Bestyrelsens beretning                                 

3: Fremlæggelse af regnskab                            

4: Valg af bestyrelse jfr. pkt. 2 (nu d) evt. ændres til e)) 

5: Valg af suppleant til bestyrelsen          

6: Valg af revisor                     

7:  Indkomne forslag               

8:  Eventuelt  

b) Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle medlemmer kan 

deltage i generalforsamlingen med stemmeret.  

c) Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Bestyrelsen indkalder til 

generalforsamling ved udsendelse af mail til medlemmerne samt opslag i 

klubhuset. Indkaldelsen skal ske senest 2 uger før generalforsamlingen. Punkter, 

som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal afleveres 

skriftligt til seniorklubbens formand senest 3 uger før. Rettidigt indkomne 

forslag udsendes sammen med indkaldelsen. 

d) Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.  

e) Generalforsamlingen vælger 4 medlemmer til bestyrelsen (2 i lige år og 2 i ulige 

år). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år med periodens start 1. 

november. 

f) Generalforsamlingen vælger en suppleant til bestyrelsen. Valget gælder for et 

år. 

g) Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.  Indkaldelse skal 

ske som nævnt ovenfor under pkt. 2(nu b) evt. ændret til c))   

 



 

3. Bestyrelsen. 

a) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand/sekretær, kasserer og 

matchleder.  

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. 

 

4.    Kontingent. 

a) Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.  Kassebog føres af kassereren.  

b) Kontingentet skal indbetales til kassereren på oplyst kontonr. senest den 1.april 

eller ved indmeldelse. Bestyrelsen er kontingentfri.  

c) Kontingentet anvendes til klubbens drift, til præmier ved matcher samt til 

sociale arrangementer i klubben. 

 

5.     Revision. 

Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Valget    

gælder for et år.  

                      

6. Faste aktiviteter. 

a) I perioden primo april til medio oktober spilles der match hver onsdag 

formiddag - tilmelding på golfbox. Ved præmieuddelingen inddeles deltagerne i 

en A-række og en B-række. I perioden fra generalforsamling til åbningsmatch 

spilles ingen officielle matcher udover de i forvejen programsatte.         

b) Gæstespillere kan deltage mod betaling af et beløb fastsat af bestyrelsen hvert år 

ved sæsonstart. 

 

7.     Aktivitetsudvalg. 

a) Bestyrelsen vælger hvert år et aktivitetsudvalg bestående af et antal af klubbens 

medlemmer. 

b) Bestyrelsen udpeger en formand for udvalget.     

c) Aktivitetsudvalgets opgave er at medvirke ved planlægning og afvikling af 

klubbens arrangementer.                

         

8.  Vedtægtsændringer.                                     

a).  Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling med almindeligt  

stemmeflertal.                        

 

 

     


