
 

 

 

 

 

 

Vedtægter for OldTimer klubben i Hedeland Golfklub 

 § 1 Formål 
Oldtimer klubbens formål er at fremme det sociale fællesskab blandt Hedeland Golfklubs medlemmer 
og samtidig højne niveauet for den enkelte golfspiller ved at arrangere en ugentlig turnering.   
 
§ 2 Medlemmer  
OldTimere er medlemmer af Hedeland Golfklub, der er på vej til eller allerede er i den 3. alder. I det 
år, hvor damer fylder 50 år og herrer 55 år kan de blive medlemmer af OldTimer klubben. Hverdags-
medlemmer skal dog betale greenfee ved deltagelse i turneringer efter kl. 14 på hverdage og ved 
deltagelse i turneringer i weekenden. 
  
§ 3 Kontingent 
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og skal være indbetalt inden deltagelse i en 
af klubbens aktiviteter.  
 
§ 4 Aktiviteter  
OldTimers aktiviteter - herunder den gennemgående turnering – afvikles på onsdage, således også 
særlige arrangementer så som J.P. Cup, udebane turnering, åbnings-, sommer- og afslutnings-
turnering.  Inden sæsonstart afholdes hvert år informationsmøde for alle interesserede, hvor 
turneringsprogrammet bliver præsenteret. Dette lægges endvidere på klubbens hjemmeside i 
forbindelse med invitationen til informationsmødet.  
 
§ 5 Bestyrelse 
Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 
Bestyrelse består af 4-6 bestyrelsesmedlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne 
mellem sig med minimum en formand og en kasserer. Bestyrelsen vælges for 1 år og kan genvælges. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 
 
§ 6 Regnskab 
Regnskabsåret er fra 1. november til 31. oktober, og regnskabet offentliggøres på klubbens 
hjemmeside. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
§ 7  Generalforsamling  
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned. Indkaldelse til 
generalforsamling sker via klubbens hjemmeside og/eller ved udsendelse af mail til hvert medlem, 
senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med tilhørende bilag offentliggøres på 
klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen, der er OldTimer 
klubbens øverste myndighed, afvikles efter en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende 
faste punkter:  
1: Valg af dirigent 
2: Bestyrelsens årsberetning 
3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  
4: Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før afholdelse af 
    generalforsamlingen 
5: Fastsættelse af kontingent 
6: Valg af medlemmer til bestyrelsen - jfr. §5 
7: Eventuelt 
  
Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Afstemning: Hvert fremmødt 
medlem har én stemme. Der kan stemmes med højst én fuldmagt. Ved afstemning gælder almindelig 
stemmeflerhed. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skriftligt såfremt et medlem 
ønsker det. 
 
§ 8  Vedtægtsændringer 
Til ændring af OldTimer klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen 
fremmødte medlemmer stemmer for den/de forslåede ændringer. 
  
§ 9 Opløsning af OldTimer klubben 
Til beslutning om Oldtimer klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer 
stemmer for opløsningen. I tilfælde af at der ikke er det nødvendige antal medlemmer til stede, skal 
bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor 
spørgsmålet om OldTimer klubbens opløsning afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte 
medlemmer. Ved OldTimer klubbens opløsning, tilfalder en eventuel formue Hedeland Golfklub. 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 16. november 2022 

 

  


