
 

Vedtægter for HERREKLUBBEN i Odsherred Golf Klub. 

 

§1 Navn og hjemsted. 

Foreningens navn er "HERREKLUBBEN" med hjemsted i Odsherred Golf Klub, Odsherred Kommune. 

Foreningens adresse er som Odsherred Golf Klub. 

§2 Formål. 

Foreningens formål, er at samle så mange som muligt, af mandlige medlemmer af Odsherred Golf Klub, 

for at dyrke golfspillet under hyggelige og sociale former, at arrangere matcher på egen og fremmede 

baner, samt besøg hos og af venskabsklubber til HERREKLUBBEN. 

§3 Medlemsforhold & Kontingent. 

Som medlem af HERREKLUBBEN kan optages alle mandlige medlemmer af Odsherred Golf Klub, som er 

fyldt 21 år, og som har et handicap på højst 36. Medlemmer med handicap højere end 36, kan optages i 

HERREKLUBBEN, men vil altid spille fra max. spille handicap 36 i HERREKLUBBENS matcher. 

Indmeldelse sker ved henvendelse til HERREKLUBBENS formand, kasserer eller ved fremmøde på årets 

første match dag. Ved indmeldelse betales et års kontingent uanset indmeldelsestidspunkt. Indmeldelse 

gælder for gældende spille sæson. 

Efter bestyrelsens forslag, fastsættes kontingentet af generalforsamlingen for hvert spille sæson, og 

indbetales til foreningen i følge generalforsamlingens beslutning. Medlemmerne er, udover denne 

vedtægt, forpligtet til at overholde vedtægter for golfklubber i DGU og Odsherred Golf Klub. 

§4 Bestyrelse. 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på min. 5 medlemmer som er valgt på 

generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 3 medlemmer er på valg i ulige år og 2 

medlemmer i lige år. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, sekretær og en 

kasserer. 

Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil og indadtil. Det påhviler herunder at føre tilsyn 

med at, foreningen og dens medlemmer forholder sig i overensstemmelse med vedtægter for Odsherred 

Golf Klub. Bestyrelsen fastlægger matcher, match proportioner, matchform, start tider, 

rækkeinddeling tilmelding etc. 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 

bestyrelses-medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§5 Generalforsamling. 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang 

årligt i november måned. 

 



 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 

20 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsorden. 

Indkaldelse med angivelse dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel. Indkaldelse sker ved opslag på 

HERREKLUBBENS opslagstavle i klubhuset, samt på HERREKLUBBENS hjemmeside. Møde- og 

stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse, samt forslag til budget for 

det kommende år. 

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

5. Valg til bestyrelse. 

6. Valg til revisor. 

7. Eventuelt. 

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før 

generalforsamlingen. 

§6 Regnskab og formue. 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober. Regnskabet skal før den ordinære 

generalforsamling være revideret af en revisor valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. 

Foreningens formue udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbene udgifter skal anbringes i 

pengeinstitut. 

Foreningen skal ikke oparbejde væsentlig formue, medmindre der forligger beslutning fra en 

generalforsamling herom. 

§7 Tegning og hæftelse. 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Der påhviler 

ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for de disse forpligtelser. 

§8 Gæstespil. 

Medlemmer kan til HERREKLUBBENS arrangementer inviterer 1 gæst. Gæsten må dog IKKE være 

medlem af Odsherred Golf Klub, og skal betale normal greenfee til Odsherred Golf Klub, samt evt. 

matchfee til HERREKLUBBEN for deltagelse. 

§9 Vedtægtsændringer. 

Til ændring af denne vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en 

generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. 

§10 Opløsning. 

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige 

medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til et ny 

generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 blandt de fremmødte medlemmer. 

Ved foreningens opløsning overgår en eventuel formue til Odsherred Golf Klub. Vedtaget på 

generalforsamlingen d. 8. April 2015.  

 


