
Old Boys Klubben af 1984 

 vedtægter 
                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

§  1 Navn: 

Klubbens navn er Old Boys Klubben af 1984. 
 

 

§  2 Formål: 

At give medlemmerne mulighed for i et socialt samvær og under hyggelige, afslappede og sportslig korrekte former 

at spille  golf. I matcher, hvor scoren er tællende, skal DGU`s golfregler og handicapsystem følges. 

 

 

§  3 Medlemmer: 

For at blive medlem af Old Boys klubben af 1984 kræves medlemskab af KGC. 

Man skal være fyldt 55 år, og have et hcp. til at spille på 18 huls banen. 
 

 

§  4 Spilledage: 

Mandage og onsdage – 18 eller 9 huller. 

 

 

§  5 Arrangementer: 

Generalforsamlingen afholdes i uge 44 (onsdag). 

Julefrokosten afholdes d. 2den uge i december (onsdag). 

 

 

§  6 Regnskab: 

Klubbens regnskabsperiode går fra d. 1-10 til d. 30 - 09. 

 

 

§  7 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed med flg. Dagsorden: 

         1. Valg af dirigent. 

         2. Bestyrelsens beretning. 

         3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. 

         4. Godkendelse af årskontingent,  gæste-matchfee og starttidspunkt. 

         5. Forslag fra bestyrelsen, og medlemmer.  Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde  

                  senest 8 dage før generalforsamlingen. 

         6. Valg til bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. 

 

         . I lige år er 3 af bestyrelsens medlemmer på valg. 

         . I ulige år er 4 af bestyrelsens medlemmer på valg. 

         . En valgperiode er på 2 år. 

 

         7. Valg af suppleant. 

         8. Valg af revisor. 

         9. Eventuelt. 

 

 

§ 8 Indkaldelse: 

Generalforsamlingen indkaldes med min. 14 dages varsel via hjemmeside/E-mail og opslag. 

En ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel. 

  

 



 

§ 9 Flertal: 

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal. 

 

 

§ 10 Bestyrelse: 

Bestyrelsen konstituerer sig med: 

         . Formand. 

         . Næstformand. 

         . Kasserer/sekretær. 

        

 

§ 11 Venteliste mm: 

Udgået. 

 

 

§ 12 Nedlæggelse: 

Klubben kan kun nedlægges såfremt ¾ af samtlige medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling har stemt 

for nedlæggelsen. Klubbens formue tilfalder ved nedlæggelse KGC`s juniorafdeling. 

 

 

§ 13 Tegningsret: 

Foreningen tegnes af formanden og to andre i bestyrelsen i forening. 

 
                                                                                                                   

 

 

 Godkendt på generalforsamlingen den  27/10 - 2021. 


