
VEDTÆGTER 
For 

BRANDE SENIORGOLF 

1. 

Navn 
Klubbens navn er Brande Seniorgolf 
Klubben er en klub under Brande Golfklub, hvorfor såvel klubbens vedtægter som klubbens 
medlemmer til enhver tid skal overholde Brande Golfklubs vedtægter og retningslinjer. 

 
2. 

Formål 
Med golf som udgangspunkt er det klubbens formål at skabe udfordringer, oplevelser og socialt 
samvær ved  

- At arrangere ugentlige matcher for medlemmerne 
- At arrangere udflugter til andre golfbaner 
- At udbrede kendskabet til golfreglerne 

 
3. 

Medlemmer 
Som medlemmer kan kun optages personer, der samtidig er medlem af Brande Golfklub. 
For at kunne optages som medlem, skal man være fyldt 50 år. 
Som deltager i 9 og 18 hullers matcher må medlemmet max. have et handicap på 54. 
Indmeldelse i klubben sker ved at møde op på de fastsatte spilletidspunkter. 
Betaling af kontingent sker senest anden gang, man møder op til match. 
 

4. 
Generalforsamling 
Generalforsamling afholdes i klubhuset hvert år senest den 15. december. 
Indkaldelse finder sted med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubhuset samt ved 
bekendtgørelse på hjemmesiden. 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde: 
 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af stemmetællere. 
 3. Fremlæggelse af årsberetning. 
 4. Fremlæggelse af årsregnskab. 
 5. Fastsættelse af kontingent. 
 6. Indkomne forslag. 
 7. Valg af medlemmer til udvalget. 
 8. Valg af 2 suppleanter til udvalget. 
 9. Valg af 2 revisorer. 
 10. Valg af revisorsuppleant. 
 11. Eventuelt. 
 
Hvis 1 medlem begærer det, skal der foretages skriftlig afstemning. 
 
En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 
Til en generalforsamlingsbeslutning kræves simpelt stemmeflertal.  
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Til ændring af klubbens vedtægter kræves dog et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte 
medlemmer. 
Stemmeberettiget på en generalforsamling er alle medlemmer, der ikke er i restance til klubben. 
Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. 
En kort beretning om det på generalforsamlingen passerede, navnlig om de trufne beslutninger, 
udfærdiges og underskrives af dirigenten og et udvalgsmedlem. 
 

5. 
Ledelse 
Brande Seniorgolf ledes af et udvalg på 8 medlemmer, hvor 5 af medlemmerne primært varetager 
opgaver vedrørende arrangementer og matcher for 18 hullers spillere og 3 af medlemmerne 9 
hullers spillere. 
Udvalget vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen med 4 i ulige år og 4 i lige år. 
Udvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 
Udvalget dokumenterer dens mødevirksomhed ved udfærdigelse af dagsorden og 
beslutningsreferat. 
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede, og 
beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 
Udvalget leder klubbens aktiviteter og fremlægger ideer til det kommende års aktivitetsplan inden 
1. marts.  

6. 
Regnskab og revision 
Regnskabsperioden er fra 1. november til 31. oktober, og regnskabet revideres af de på 
generalforsamlingen valgte revisorer. 
 

7. 
Hæftelse 
For foreningens forpligtigelser af enhver art hæfter kun foreningen. Der påhviler hverken udvalg 
eller medlemmer nogen form for personlig hæftelse. 
 
   

8. 
Ophør af medlemskab 
Medlemskab ophører automatisk ved udmelding af klubben eller af Brande Golfklub, eller ved 
manglende kontingentbetaling til klubben eller til Brande Golfklub. 
 

9. 
Opløsning 
Beslutning om klubbens opløsning kræver et flertal på ¾ af de fremmødte medlemmer for at være 
gyldig. 
Ved klubbens evt. opløsning tildeles klubbens formue ungdomsafdelingen i Brande Golfklub. 
 
Ovenstående vedtægter er forelagt bestyrelsen i Brande Golfklub. 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. december 2011 og ændret på 
generalforsamlingen den 20. november 2013 samt på generalforsamlingen den 1. december 
2021. 
 
 
      Dirigent      Formand 
 
Sign. Erik Lauritzen              Sign. Kamma Løth 
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