
§ 1: Klubbens navn  
Klubbens navn er HERREKLUBBEN  

 

§ 2: Klubbens formål  
Herreklubben har til formål at samle så mange som muligt af FVG's herrer til 

hyggegolf og hyggeligt samvær en dag om ugen samt arrangere ture til andre baner 

for herreklubbens medlemmer. Der spilles hver onsdag med mindre andet er angivet i 

matchprogrammet. Bestyrelsen udarbejder inden sæsonstart et matchprogram 

gældende for året. Man skal til enhver tid overholde Herreklubbens etiketteregler.  

 

§ 3: Klubbens tilhørsforhold  
Herreklubben er en klub under FVG (Fanø Vesterhavsbads Golfklub), og skal 

overholde dennes regler.  

 

§ 4: Klubbens optagelseskrav  
Herreklubben optager alle herrer, der er medlem af FVG med hcp. max 54 og som 

anerkender Herreklubbens vedtægter og etiske regler. Juniorer kan ikke optages i 

Herreklubben. Ved indmeldelse skal opgives navn og medlems-nummer.  

Udenøs gæster kan deltage i Herreklubbens turneringer mod betaling af fastsat 

match-fee.  

 

§ 5: Kontingentbestemmelser  
Herreklubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Det er 

medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet. Sidste 

rettidige indbetalingsdato er medlemmets 1. spilledag.  

 

§ 6: Generalforsamlingen  
Generalforsamlingen er Herreklubbens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig 

uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de 

fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring. Den ordinære 

generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal, og skal for at være lovlig, indkaldes 

via Golfbox og opslag i klubhuset med 8 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet 

skal være indsendt skriftligt til Herreklubbens bestyrelse senest 3 dage inden 

generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning over det forløbne år  

3. Regnskab for det forløbne år  

4. Valg af bestyrelse og revisor  

5. Indkomne forslag  

6. Eventuelt  



 

§ 7: Klubbens ledelse  
Herreklubben ledes af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand og et menigt 

medlem. Kasserer kan evt. være et medlem uden for bestyrelsen. Efter den ordinære 

generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsesmedlemmer bliver 

valgt for en 1 årig periode. 

 

§ 8: Bestyrelsens kompetence  
Bestyrelsen tegner Herreklubben  

 

§ 9: Revisor  
Revisoren skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab, og 

påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse 

regnskabsmateriale og beholdninger. 

 

§ 10: Stemmeberettigelse  

Man er stemmeberettiget til generalforsamlingen, når man har betalt kontingent til 

Herreklubben året før, eller inden generalforsamlingen.  

 

§ 11: Ophør af medlemskab  

Medlemsskab ophører automatisk ved manglende kontingent betaling eller 

udmeldelse af FVG.  

En spiller, der efter Herreklubbens bestyrelses opfattelse, ikke spiller ærligt spil, eller 

ikke overholder Herreklubbens vedtægter og etiske regler, kan af Herreklubbens 

bestyrelse idømmes karantæne i Herreklubben i en kortere eller længere periode. 

Afgørelsen skal meddeles spilleren senest 5 dage efter den er truffet. Eventuel protest 

af spilleren afgøres af FVG.  

 

§ 12: Klubbens opløsning 

Beslutningen om Herreklubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed 

indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst 

halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets 

vedtagelse kræves simpelt flertal. Er halvdelen af klubbens medlemmer ikke tilstede 

indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er 

bestemmende uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede. I 

tilfælde af opløsning, skal eventuel formue overdrages til FVG. 


