
Vedtægter for  

Lady Golf i Vejen Golfklub 
 

 
§1  Lady Golf er et tilbud til alle piger i Vejen Golfklub om hver tirsdag at spille golf under turneringsmæssige 

forhold. Formålet er at fremme den enkeltes golfniveau og øge det venskabelige samvær alle spillere imellem. 

 

§2 Alle kvindelige medlemmer af Vejen Golfklub, der er fyldt 18 år, kan optages som aktive medlemmer i Lady Golf. 

Bestyrelsen kan dispensere fra optagelsesalderen, såfremt forholdene taler for det.  

 

§3 Den årlige generalforsamling fastsætter medlemskontingentet for perioden 1. april til 30. september. 

 

§4 Kvindelige gæstespillere kan deltage mod betaling af et beløb, der fastsættes af bestyrelsen. Gæstespillere deltager 

i præmierækken. Pris fremgår af ”Retningslinjer for turneringsafvikling m.v.” 

 

§5 Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med afslutningsturneringen i september med følgende 

dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – herunder bestyrelsens forslag til anvendelse af evt. overskud. 

4. Fastlæggelse af medlemskontingent. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.     

9. Eventuelt.  

       

 Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved udsendelse af nyhedsmail fra Lady Golf senest 3 uger før afholdelse 

af generalforsamlingen. Medlemmer af Lady Golf er selv ansvarlige for, at bestyrelsen i Lady Golf er i besiddelse 

af gældende mailadresse, således at medlemmet kan modtage nyhedsmail og indkaldelse til generalforsamlingen. 

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. forslag 

offentliggøres og udsendes på nyhedsmail senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 1/3 af medlemmerne 

fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. 

  

§6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, med 2 valgte suppleanter. I lige år vælges 2 medlemmer. I ulige år vælges 

 3 medlemmer. De 2 suppleanter er på valg hvert år. 

 

§7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 

mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal.  

 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

§8 Bestyrelsen planlægger klubbens turneringsprogram og fastsætter de nærmere regler for turneringsafvikling, evt. 

venskabsturneringer og udflugter. Program for sæsonen samt retningslinjer offentliggøres på klubbens 

hjemmeside. 

 

§9 Vedtægterne kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt forslaget har været optaget 

på dagsordenen, og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 

 

§10 Klubben kan opløses såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om eventuelle aktivers anvendelse. 

 

 

Således ændret på generalforsamlingen den 27. september 2019 
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