Dameklubben i Næstved Golfklub
Vedtægter for Dameklubben Næstved Golfklub
Dameklubben Næstved Golfklub, som blev stiftet ved generalforsamling den 29. marts 2005, er en afdeling under Næstved Golfklub.

§ 1. Klubbens navn
Klubbens navn er: Dameklubben Næstved Golfklub.
§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er at skabe et forum for damespillerne i Næstved Golfklub til at spille golf sammen, herunder at lære hinanden at
kende og skabe et fællesskab damerne imellem.
§ 3. Medlemskreds
Som medlem kan optages alle damer, der er medlem af Næstved golfklub og som har et handicap på max. 42.
§ 4. Kontingent
Kontingentet opkræves én gang årligt inden sæsonstart. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
§ 5. Ordinær generalforsamling
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
Indkaldelse til generalforsamling, kan ske ved opslag på Dameklubbens opslagstavle, ved e-mail til medlemmerne eller ved brev med
mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen samt dagsorden.
Revideret årsregnskab og evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmerne medsendes indkaldelsen og fremlægges på
generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Dagsordenen til generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
4. Godkendelse af kontingent for det kommende år
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
7. Valg af formand i lige år
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i lige år/valg af to bestyrelsesmedlemmer i ulige år
9. Valg af to suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt
begærer det til bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter afholdelse af ordinær generalforsamling, eller 4 uger efter at
formanden har modtaget begæring fra medlemmerne herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter samme retningslinjer som til ordinær generalforsamling.
§ 7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Formanden vælges af generalforsamlingen i lige år sammen med to bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges to
bestyrelsesmedlemmer.
Der vælges to suppleanter hvert år.
§ 8. Valg af revisor
Hvert år vælges der en revisor, der er regnskabskyndig. Revisor reviderer og påtegner regnskabet.

§ 9. Tegningsret
Dameklubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
§ 10. Regnskab
Dameklubbens årsregnskab løber fra 1. oktober til 30. september.
§ 11. Dameklubbens opløsning
Opløsning af Dameklubben Næstved Golfklub kan ske, såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer herfor ved 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Ved opløsning tilfalder Dameklubbens aktiver Næstved Golfklub.
§ 12. Hæftelser
Dameklubben Næstved Golfklubs bestyrelse hæfter ikke personligt for eventuelle forpligtelser der påhviler klubben.
§13. Vedtægtens godkendelse
Vedtægter for Dameklubben Næstved Golfklub og ændringer hertil skal godkendes med almindeligt flertal blandt de fremmødte i 2
på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.

Således godkendt ved den ordinære generalforsamling den 22. oktober 2018 og den ekstraordinære
generalforsamling den 12. november 2018.
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