Vedtægter for Dameklubben Maribo Sø Golfklub
Vedtaget på klubbens generalforsamling, 6. oktober 2019
Indledende bemærkning
Dameklubben Maribo Sø er en klub i Maribo Sø Golfklub med adresse Refshale Byvej 22, 4930
Maribo
Formål
1. At spille golf, hvilket betyder:
Hjælpe hinanden til at spille golf etisk korrekt og tolke og omsætte regler i forbindelse med:
Ugentlige matcher
Matcher i venskabsklubber
Årlige matcher med Manneklubben
2. At pleje socialt samvær:
Lære hinanden at kende ved de ugentlige matcher
Spille sammen med andre
Hygge sig over en madpakke
Hygge sig ved fælles spisning
Medlemmer
Som medlemmer optages:
Alle damer, som er medlem af Maribo Sø Golfklub. Der er ingen handicapbegrænsning.
Kontingent
På den årlige generalforsamling fastsættes størrelsen af kontingent for det kommende år.
Ved udtrædelse i løbet af året finder refundering ikke sted.
Ved indmeldelse efter 1. juli betales halvt kontingent.
Klubbens regnskabsår følger perioden 1. oktober til 30. september.
Udtrædelsesvilkår
Medlemmer kan til enhver tid meddele, at medlemskab ikke ønskes – og kan udtræde.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ved årets sidste fælles spisning.
Generalforsamlingen annonceres på Dameklubbens hjemmeside og ved opslag på ”Dametavlen” i
klubhuset.
Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af intern revisor

7. Størrelse af kontingent for det kommende år
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt til formanden senest 8
dage før generalforsamlingen.
En stemme pr. medlem. Afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte på
generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 15
medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til
medlemmerne, med samtidig angivelse af dagsorden.
På en ekstraordinær generalforsamling kan kun de forslag behandles, der er årsag til indkaldelsen
af generalforsamlingen.
Bestyrelse
Bestyrelsen i Dameklubben Maribo Sø består af 6 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmet er valgt for 2 år ad gangen.
Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder tæller formandens stemme for 2.
Hvis der i årets løb sker ekstraordinær udtrædelse af bestyrelsesmedlemmer, arbejder den
resterende bestyrelse indtil næste generalforsamling.
Dameklubbens ledelse
Bestyrelsen:
1. Konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær
2. Foranlediger kontakt til andre klubber og fastlægger matchkalender/planer med opslag på
Dameklubbens hjemmeside, samt ved opslag på tavlen i klubben.
3. Foranlediger at pointtavlen løbende justeres
4. Foranlediger, at der på aftalte matcher uddeles præmier til vindere.
Tegningsregel
Dameklubben i Maribo Sø Golfklub tegnes i fællesskab af to af følgende personer: formanden,
kassereren, næstformanden.
Vedtægtsændringer og opløsning
Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af Dameklubben kræver mindst 2/3 af de afgivne
stemmer på en generalforsamling.
Forslag om vedtægtsændringer eller om opløsning af Dameklubben skal tilsendes medlemmerne
senest 14 dage før en generalforsamling.
I tilfælde af Dameklubbens opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvortil Dameklubbens
aktiver skal anvendes.
Vedtaget på Dameklubbens generalforsamling 7. oktober 2018. Ændret 6. oktober 2019.

