
Vedtægter for Manneklubben i Falster Golf Klub 

§ 1.

Klubbens navn er MANNEKLUBBEN med hjemsted i Falster Golf Klub Guldborgsund Kommune.

§ 2.

Klubbens formål er at give mandlige medlemmer i Falster Golf Klub mulighed for en gang om ugen,
at spille golf under turneringsmæssige betingelser og for at øge det venskabelige, sociale samvær 
spillerne imellem. Hvilket også skal fremmes gennem udflugter, fællesspisninger o. lign.

§ 3.

Som medlem kan optages ethvert mandlig medlem af Falster Golf Klub, som er fyldt 18 år og har 
erhvervet spillertilladelse.

§ 4.

Spilledagen er onsdag. Der spilles i perioden april – oktober en fortløbende turnering, medens der 
i perioden november – marts spilles turnering pr. spilledag forudsat at banen kan spilles.

Konditionerne for spillet fastsættes af bestyrelsen, herunder starttid, holdsammensætning og 
holdstørrelse.

Gæstespiller kan deltage mod betaling af turneringsfee. Gæstespillernes resultater er ikke 
tællende i den løbende sommerturnering.

§ 5.

Generalforsamlingen afholdes hvert år den sidste onsdag i oktober. Indkaldelsen sker skriftlig med 
mindst 21 dages varsel i nyhedsbrev som sendes som mail samt på Manneklubbens hjemmeside. 
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag ugen før generalforsamlingen. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne i nyhedsbrev
ugen før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i alle forhold, bortset fra klubbens opløsning, ved simpel
flertal blandt de fremmødte. Stemmeret kan ikke udøves via fuldmagt. 

Generalforsamlingen skal have følgende punkter på dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer

6. Valg af formand



7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor

9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 2 bestyrelsesmedlemmer eller ved skriftlig 
anmodning til bestyrelsen fra 10 medlemmer.

§ 6.

Bestyrelsen består af formand og 3 medlemmer. Alle vælges for 2 år. Formand og 1. 
bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 
Genvalg kan finde sted. Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening eller hver for sig.

Senest 8 dage efter generalforsamlingen afholdelses konstituerer bestyrelsen sig med sekretær og 
kasserer samt fordeler de øvrige arbejdsopgaver imellem sig.

Bestyrelsen kan inddrage andre medlemmer i tilrettelæggelsen og afvikling af turneringer m.m.

§ 7.

Klubbens regnskabsår følger perioden 2. oktober til 1. oktober.

Regnskabet skal forud for generalforsamlingen være revideret af den af generalforsamlingen 
valgte revisor.

§ 8.

Meddelelser fra bestyrelsen, som er udsendt i nyhedsbrev og offentliggjort på Manneklubbens 
hjemmeside betragtes som være kommet til medlemmernes kendskab.

§ 9.

Manneklubben kan nedlægges, såfremt et forslag herom er indsendt rettidigt til en ordinær 
generalforsamling, hvor det kan vedtages ved ¾ flertal blandt de fremmødte.

Såfremt Manneklubben nedlægges, skal Manneklubbens midler overdrages til Falster Golf klub 
med, såfremt denne erklærer sig villig til at anvende midlerne til fremme af juniorarbejdet. Skulle 
Falster Golf Klub afstå at modtage midlerne, træffer den afsluttende generalforsamling beslutning 
om midlernes anvendelse, idet disse ikke kan udlodder til enkeltpersoner.

Ændret på ordinær generalforsamling den 31. oktober 2018.

 


