
Vedtægter for Gentlemens Club i CGC Golf Club 

 
§ 1 

Klubbens navn er Gentlemen’s Club 

Klubbens formål er at skabe interesse for golf og beslægtede aktiviteter hertil 

Klubben er en del af CGC Golf Club 

 

§ 2 

I klubben kan alle mandlige seniorer optages, såfremt de er aktive medlemmer af CGC Golf Club.  

Indstilling om eksklusion af et medlem skal forelægges til vedtagelse på førstkommende generalforsamling, 

der i denne henseende er højeste myndighed. 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen skal stemme 

for eksklusionen, der først træder i kraft når resultatet af afstemningen foreligger.  

 

§3 

Klubbens kontingent godkendes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, og skal være 

indbetalt til kasseren senest den 1. april. Uanset optagelsestidspunktet betales fuldt årskontingent. 

Manglende indbetaling af kontingent medfører tab af ret til at deltage i klubbens aktiviteter, samt afgivelse 

af stemme på generalforsamlingen 

 

§4 

Klubben ledes af en bestyrelse på 6-8 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære 

generalforsamling. Halvdelen vælges i ulige år, og resten i lige år. Der kan ske genvalg. Kun medlemmer af 

Gentlemen’s Club er valgbare til bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter 

generalforsamlingen. 

Ved frafald i perioden mellem to generalforsamlinger er bestyrelsen selvsupplerende, dog skal sådanne 

indvalgte godkendes på først kommende generalforsamling 

Endvidere vælges to revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen 

Bestyrelsen holder møder på formandens foranledning, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder 

herom. Dagsorden udsendes mindst 8 dage før. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Forslag vedtages med 

almindeligt flertal. 



Bestyrelsen er ansvarlig efter dansk erstatningsrets almindelige bestemmelser i udøvelsen af sit arbejde.  

Bestyrelsen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

§5 

Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september 

Det revisor godkendte årsregnskab fremlægges til vedtagelse hvert år på den ordinære generalforsamling.  

Klubbens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. 

 

§6 

Generalforsamlingen er Gentlemen’s Clubs øverste myndighed. 

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i oktober/november 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af 

klubbens medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af punkter der ønskes på dagsorden. Indkaldelse 

til ekstraordinær generalforsamling på medlemmernes foranledning, skal ske senest på månedsdagen for 

begæringens modtagelse. 

Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres på bestyrelsens foranledning på klubbens hjemmeside 

senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen f remsendes senest 21 dage før, og of fentliggøres ved 

bestyrelsens foranledning på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke må have sæde i bestyrelsen. 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og budget for det kommende år, 

herunder fastlæggelse af kontingent 

4. Indkomne forslag herunder forslag fra bestyrelsen 

5. Valg til bestyrelsen 

6. Valg af 2 revisorer 

7. Eventuelt 

På generalforsamlingen bestemmer dirigenten afstemningsmåden, dog kan mindst 3 medlemmer kræv e 

skriftlig afstemning. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog med undtagelse af §9. Hvert fremmødt 

medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Generalforsamlingens beslutninger noteres i et referat af generalforsamlingen 

 



§7 

Gentlemen’s Clubs aktiviteter, herunder herredage, afvikles fortrinsvis på torsdage  

Ved spil i Gentlemen’s Club gælder, hvor andet ikke er specifikt anført i propositioner for den enkelte 

match, de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt eventuelle lokalregler. 

Sociale aktiviteter afholdes normalt i tilslutning til andre af Gentlemen’s Clubs aktiviteter.  

Bestyrelsen udsender mindst en måned forud for overgang til sommeraktiviteter, et program for 

sommeraktiviteternes afvikling, proporsitioner for matcher og regler for afvikling af Gentlemen’s Clubs 

mesterskab.  

Vinderne af Gentlemen’s Clubs slutspils rækker A, B og C får overrakt vandrepokaler, hvori deres navne 

indgraveres. 

Vandrepokalerne kan ikke vindes til ejendom. 

 

§8 

Beslutning om ændring af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når ændringsforslaget 

er fremsendt til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

Til vedtagelse kræves simpelt flertal af de fremmødte medlemmer. 

 

§9 

Beslutning om ophør af klubben kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, der har dette som 

eneste punkt på dagsordnen. 

Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være tilstede, og forslaget kan kun vedtages når ¾ af de 

afgivne stemmer er for beslutningen. 

Stemmer ¾ af de afgivne stemmer for et sådant forslag på en ordinær generalforsamling der ikke er 

beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden en måned indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, 

hvor beslutning om ophør kan træffes med ¾ af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer der 

er til stede. 

Ved ophør tilfalder en eventuelt formue CGC Golf Club 

------------------------------------------------------------------------------ 

Vedtaget på generalforsamling d. 27. oktober 2022 

Niels Vestergaard, Formand for CGC Gentlemens Club 


