
Vedtægter for Manneklubben i Marielyst Golfklub 

 

§ 1. Klubbens navn 

Klubbens navn er Manneklubben. I det følgende kaldet ”Klubben” i Marielyst Golf Klub 

§ 2. Klubbens formål 

Klubbens formål er at arrangere en ugentlig turnering for medlemmer af ”Klubben”, etablere evt. venskabs-
turneringer med andre klubber i området, samt udbygge det sportslige og sociale samvær i klubben. 

§ 3. Klubbens tilhørsforhold 

”Klubben” er en klub under Marielyst Golf Klub, og skal til enhver tid overholde dennes regler. 

§ 4. Klubbens optagelseskrav 

Ethvert herremedlem, der er fyldt 20 år, som er aktivt medlem af Marielyst Golf Klub, og som er indehaver af 
gyldig DGU – kort, kan optages. 

Medlemskab registreres for en sæson ad gangen (1/4 -31/3). 

§ 5. Turnering 

En ugentlig turneringsspilledag fra primo april til ultimo oktober. 

Bestyrelsen fremlægger bestemmelser for den kommende sæson på årets generalforsamling - til godkendel-
se. 

§ 6. Kontingentbestemmelser 

Bestyrelsen fremsætter, til godkendelse på generalforsamlingen, forslag til kontingent, som fastsættes for et 
år ad gangen. Kontingentet er ens for alle. 

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. Kontingentet betales senest 14 dage efter sæsonstart. 

Kontingent anvendes til administration, præmier og arrangementer til medlemmerne. Det tilstræbes ikke at 
oparbejde formue. 

Årets regnskab revideres af en medlemsvalgt revisor fra ”Klubben”. 

§ 7. Bestyrelsen 

”Klubben” ledes og tegnes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker på årets generalfor-
samling. 

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær samt øvrige bestyrelsesmed-
lemmer 

Valget til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg 
kan finde sted. Suppleant vælges for et år ad gangen.  

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til gennemførelse af klubbens aktiviteter. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Der føres 
referat fra bestyrelsesmøderne. 

 



§ 8. Daglig ledelse, Tegningsregler m.v. 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben, og hæfter med bindende virkning for beslutninger i klubbens 
anliggende. ”Klubben” tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 

Dispositioner over 2000 kr. kræver beslutning i bestyrelsen. Ingen kan optage gæld på ”Klubbens” vegne 
udover de forpligtelser, der på sædvanlig vis opstår i forbindelse med afviklingen af ”Klubbens” arrangemen-
ter. 

§ 9. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsæn-
dring og klubbens opløsning. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober. Dato indskrives i årets turne-
ringsprogram og indvarsles ved elektronisk indkaldelse til medlemmerne samt ved opslag i klubben senest 
14 dage før afholdelse. 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling. 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning over det forløbne år. 
3. Regnskab for det forløbne år. 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Herunder fremlæggelse af bestyrelsens planer. Her-

under bestemmelser for den kommende sæson. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af en suppleant. 
8. Valg af revisor. 
9. Eventuelt. 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling 
kan ligeledes indkaldes såfremt mindst 25 af medlemmerne af ”Klubben” måtte ønske dette. 

§ 10. Stemmeberettigelse 

Man er stemmeberettiget til generalforsamlingen, når man har betalt kontingent til ”Klubben”. 

§ 11. Ophør af medlemskab 

Medlemskab ophører automatisk ved manglende kontingentbetaling til ”Klubben”, eller ved udmeldelse af 
Marielyst Golf Klub. 

§ 12. Klubbens opløsning 

I tilfælde af ”Klubbens” opløsning skal den formue, der er i behold, overgå til Marielyst Golf Klub. 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. november 2007. 

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 13. oktober 2008. 

Ændret og vedtaget på generalforsamling den 12. oktober 2009. 

Ændret og vedtaget på generalforsamling den 5. oktober 2020. 

 


