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Vedtægter for Seniorklubben 
§ 1 Navn og formål 

Klubbens navn er Seniorklubben, og den er en Klub i Klubben i Vejen Golfklub. 
Seniorklubbens formål er at styrke fællesskabet i Vejen Golfklub ved vort engagement i golfspillet, 
kammeratskabet og socialt samvær. 

§ 2 Medlemmer 
Vejen Golfklubs mandlige medlemmer, der er fyldt eller fylder 55 år i løbet af medlemsåret 1. april – 31. 
marts, kan optages som aktive medlemmer i Seniorklubben.  
Bestyrelsen kan dispensere fra optagelsesalderen, hvis forholdene taler for det.  
Bestyrelsen fastsætter den øverste grænse for antal medlemmer.  
Bestyrelsen kan fastsætte et handicap-maksimum for nye medlemmer.  
 
Mandlige medlemmer af Vejen Golfklub og mandlige spillere med DGU-kort, der er fyldt 55 år, kan deltage i 
de ugentlige turneringer som gæstespiller mod betaling af gæstespillerkontingent. 
Gæstespillere kan ikke deltage i udflugter. 

§ 3 Kontingenter 
Den ordinære generalforsamling fastsætter medlemskontingentet for medlemsåret 1. april til 31. marts, 
samt et spilledagskontingent og et gæstespillerkontingent.  
 
Medlemmer, der melder sig ind i løbet af medlemsåret betaler forholdsmæssigt kontingent for resten af 
sæsonen, beregnet som det kvartårlige medlemskontingent gange antal resterende kvartaler, inkl. 
indmeldelseskvartalet. 
Medlemmer, der er fyldt eller fylder 80 år i medlemsåret, betaler halvt medlemskontingent. 

§ 4 Ordinær generalforsamling 
Seniorklubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på første eller anden ugeturneringsdag i november. 
Den indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelse sker ved opslag på Seniorklubbens opslagstavle og 
elektronisk. 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af stemmetællere  
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning  
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, – herunder bestyrelsens forslag til anvendelse af eventuelt 

overskud 
5. Fastlæggelse af medlems-, spilledags-, og gæstespillerkontingent 
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleant 

- med angivelse af hvilke personer, der er på valg 
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
9. Eventuelt. 
 
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den første tirsdag i oktober. 
Forslag til generalforsamlingen synliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.  
Hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning til formanden om 
indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal den afholdes senest tre uger efter anmodningen er 
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modtaget af formanden. 
Indkaldelse sker på samme måde som for den ordinære generalforsamling og med mindst to ugers varsel. 

§ 6 Bestyrelsen 
Seniorklubben ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der er valgt af generalforsamlingen for en to-årig 
periode. 
I lige år vælges tre medlemmer og i ulige år vælges fire medlemmer.  
Genvalg kan finde sted. 
Desuden vælges en suppleant for et år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest to uger efter den 
ordinære generalforsamling. 
Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder, uden stemmeret og skal have tilsendt indkaldelser til og 
referater af bestyrelsens møder. 

§ 7 Bestyrelsens virke 
Bestyrelsen fastlægger klubbens årsprogram. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for turneringsafvikling, herunder udflugter, klubmesterskaber og 
præmieomfang.  
Disse regler er beskrevet i ”Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv.)” som 
publiceres for medlemmerne på Vejen Golfklubs hjemmeside og med e-mail. 
 
Bestyrelsen er godkendt af Vejen Golfklubs Turneringsudvalg til at afvikle turneringer, som er tællende til 
handicapregulering. 
Alle Seniorklubbens turneringer er ”Tællende turneringer”.  

§ 8 Økonomi, regnskab og revision 
Seniorklubbens regnskabsår er 1. november– 31. oktober. 
Kassereren fører Seniorklubbens regnskab og står for opkrævning af kontingenter samt betaling af 
regninger. Kassereren har fuldmagt til at råde over Seniorklubbens bankkonti. 
Regnskabet revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen for en to-årig periode.  
En revisorsuppleant er på valg hvert år. 
Genvalg kan finde sted.  

§ 9 Vedtægtsændringer 
Disse vedtægter kan ændres af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis forslaget har været 
optaget på dagsordenen, og to tredjedele af de fremmødte stemmer for forslaget. 

§ 10 Opløsning 
Opløsning af Seniorklubben kan kun finde sted når det er vedtaget af en ordinær generalforsamling og en 
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Ved begge generalforsamlinger skal mindst to tredjedele af 
de fremmødte medlemmer stemme for opløsning. 
Seniorklubbens eventuelle formue overdrages til Vejen Golfklub, som skal anvende midlerne til arbejdet 
med klubbens børne- og ungdomsarbejde.  

 
 

 
 
Vedtaget ved oprettelsen, den 21. februar 1995 
- og senest ændret af den ordinære generalforsamling den 3. november 2015 og 10. november 2020. 
 
 
Underskrevet af Arne Dahl Underskrevet af John Andersen 
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