
Vedtægter 

§ 1  Klubbens navn er: Aabybro Golfklubs Seniorklub.  

§ 2  Klubbens formål er, at give alle mulighed for at dyrke golf og hyggeligt samvær med  jævnaldrende, 

samt at komme på besøg i andre klubber til venskabsmatcher.  

§ 3  Som medlemmer i seniorklubben, kan optages alle, der er aktive medlemmer i Aabybro Golfklub. 

Betingelserne er, at pågældende er fyldt 50 år samt har et hcp. på max. 54.  

  

§ 4  Klubben ledes af et udvalg på 5 personer, som er valgt for 2 år af gangen. 3 medlemmer i lige år og 2 

medlemmer i ulige år.  

§ 5  Valg af revisorer, som vælges for 2 år af gangen. Der vælges 1 revisor hvert år. 

  

§ 6  Udvalget konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

§ 7  Hvert år i november afholdes et medlemsmøde. Medlemsmødet er klubbens øverste          myndighed. 

Indkaldelse til ordinær medlemsmøde sker ved en bekendtgørelse i klubbens aktivitetskalender, med 

mindst 14 dages varsel. 

Ekstra ordinær medlemsmøde afholdes, når udvalget finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst 20 

medlemmer skriftligt forlanger dette og samtidig kommer med dagsordensforslag. 

  

§ 8 Dagsorden for det ordinære medlemsmøde. 

        1. Valg af dirigent. 

        2. Formandens beretning. 

        3. Kasserer fremlægger regnskab. 

        4. Indkomne forslag.  

        5. Fastsættelse af kontingent og match-fee for gæstespillere. 

        6. Valg af udvalg. 

        7. Valg af 1 revisor. 

        8. Eventuelt. 

  

§ 9 Forslag der ønskes behandlet på medlemsmødet, må være udvalget i hænde senest 8 dage før dets 

afholdelse. 

Alle beslutninger træffes, uanset antallet af fremmødte, ved simpelt flertal. 

Skriftlig afstemning foretages såfremt et medlem forlanger dette. 



  

§ 10 Gæstespillere med gyldig DGU-kort, der i øvrigt opfylder betingelser, m.h.t. alder og hcp. kan deltage i 

seniorklubbens matcher, mod at betale match-fee. 

Ved gæstespiller forstås en spiller, som har medlemskab i en anden golfklub, end Aabybro golfklub, og er 

inviteret af en af seniorklubbens medlemmer. 

Aabybro golfklubs egne medlemmer, som opfylder ovennævnte betingelser, kan max. deltage 2 gange pr. 

år. 

  

§ 11 Klubbens regnskab går fra 1. november til 31. oktober. Medlemskab er bindende for et år. 

  

§ 12 I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder en eventuel formue Aabybro Golfklub. 

  

- Således vedtaget den 16. november 1995. 

- Nuværende vedtægtsændring er vedtaget  

på klubbens medlemsmøde den 8. november 2011. 

- Seneste vedtægtsændringer er vedtaget 

på klubbens medlemsmøde den 14.november 2017. 

                          Erik Sørensen                                                                Freddy Ranø 

                              Formand                                                                     Mødeleder 

  

     

 


