
Vedtægter for 
Fiftyklubben

§ 1
Medlemmer

Fiftyklubben under CGCGC optager aktive
medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf 
Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller 
ægtepar/samlevende, hvor den ene part er 
fyldt 50 år.

§ 2
Formål

Klubbens formål er at arrangere aktiviteter 
med hovedvægten lagt på golfspillet, som 
f.eks. under hyggelige og gerne festlige 
former at arrangere matcher på såvel hjemme-
som udebane.

§ 3
Bestyrelsen

Til at forestå dette arbejde vælges en 
bestyrelse, der konstituerer sig selv med:

 Formand
 Næstformand
 Kasserer
 Sekretær
 Bestyrelsesmedlem
 2 suppleanter som deltager i samtlige 

møder

2 bestyrelsesmedlemmer (herunder 
formanden) er på valg i lige år.
3 bestyrelsesmedlemmer (herunder 
næstformand og kasserer) er på valg i ulige år.
Suppleanter til bestyrelsen er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.

§ 4
Generalforsamling

Fiftyklubben afholder ordinær 
generalforsamling hvert år i februar. Der 
indkaldes til generalforsamlingen ved opslag 
på opslagstavlen i klubben, på Fiftyklubbens 
hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail 
senest 3 uger før generalforsamlingen.  
Dagsorden samt revideret regnskab sendes 
sammen med indkaldelsen på e-mail.
Medlemmer, som ikke kan modtage e-mail, 
kan få regnskabet tilsendt.

Forslag fra medlemmerne skal være 
Fiftyklubbens formand i hænde senest 2 uger 
før generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen træffes alle 
afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.

§ 5
Kontingent, regnskab og 

revision

Medlemskab af Fiftyklubben tegnes for 1 år 
ad gangen ved betaling af kontingent, som 
fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal være Fiftyklubben i hænde 
senest den 31. januar.

Klubbens regnskab følger kalenderåret.

Revision foretages af en revisor, der hvert år 
vælges på den ordinære generalforsamling. 
Hvert år vælges en revisorsuppleant. Genvalg 
kan finde sted.

§ 6
Tegningsret 

Formanden i forening med ét andet 
bestyrelsesmedlem tegner klubben og giver 
fuldmagt til at kassereren alene disponerer 
klubbens konto og klubbens midler.

§ 7
Klubbens opløsning

Eventuel opløsning af Fiftyklubben kan kun 
vedtages på en ekstraordinær 
generalforsamling, indkaldt med 14 dages 
varsel og med dette ene punkt på 
dagsordenen.
Der kan stemmes ved fuldmagt. Af de afgivne
stemmer skal mindst 2/3 være for opløsning.

Opløses Fiftyklubben fordeles klubbens 
midler ligeligt mellem Hjerteforeningen og 
Kræftens Bekæmpelse.

(Ændret 16.02.09, 16.02.15, 15.02.16, 
10.02.20 og senest 13.12.21)




