
Vedtægter for Klub 11, Aabybro Golfklub 

§   1. Klubbens navn ”Klub 11” som er en underafdeling af Aabybro Golfklub 

§   2. Klubbens formål er, at dyrke golfspil og hyggelig samvær med jævnaldrende. Medlemmerne skal 

         respektere og løbende at repetere golfreglerne. 

§  3. Alle aktive medlemmer af Aabybro Golfklub kan optages. For kvinder der er fyldt 50 år og for mænd 

         der er fyldt 55 år. For begge køn gælder, et max handicap på 54 . 

§  4.  Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer, som vælges for 2 år af gangen. Efter hvert valg,  

          konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. 

§  5.  Der vælges 2 revisorer som fungerer for 2 år af gangen. 

§  6.  Hvert år i oktober/november afholdes generalforsamling. Generalforsamlingen er ”Klub 11” s 

         øverste myndighed. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på tavle i klubben samt  

         hjemmesiden. 

        Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller 

        hvis mindst 20 medlemmer skriftlig begærer det og tillige fremlægger dagsordensforslag. 

§  7.Dagsorden for ordinær generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab ved kasseren 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent og match-fee for gæstespiller 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

§  8. Forslag der ønskes behandlet på  generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen 

        senest en uge før generalforsamlingen. 

 §  9. Gæstespillere med gyldig DGU kort, og som i øvrigt opfylder betingelserne mht. alder og handicap 

         kan deltage i klubbens matcher, mod at betale match-fee. Ved gæstespiller forstås spillere, som har 

         medlemskab i en anden golfklub end Aabybro Golfklub, og som inviteres af en af ”Klub 11” s  

         medlemmer. Aabybro Golfklub`s egne medlemmer, som opfylder disse betingelser kan max deltage 

          2 gange pr. år. 

§ 10. Klubbens regnskab går fra 1. Oktober til 30. September. Medlemskab er bindende  for et år. 

§ 11. I tilfælde af opløsning af klubben tilfalder evt. formue Aabybro Golfklub. 
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