
Vedtægter for Dameklubben i Falster Golf Klub 

Dameklubben er en klub i klubben i Falster Golf Klub(FGK), den er tilknyttet Golfbanen ved Virket 
Sø c/o Skørringe Gods 

 1 Formål 
Stk. 1 

Klubbens formål er at fremme interessen for golfspillet og det sociale samvær, med hovedvægt på 
golfspillet. 

Stk. 2 

Der spilles efter de samme regler, der gælder for spil i FGK. 

Stk. 3 

Klubben skal ikke oparbejde en formue. 

Stk. 4 

Der spilles hver tirsdag i sæsonen, hvis ikke andet er oplyst. 

 2 Medlemskreds 
Optages kan damer, der er medlemmer af FGK og som er godkendt til spil på banen. 

 3 Bestyrelsen 
Stk. 1 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af generalforsamlingen, 2 medlemmer i 
lige år og 3 medlemmer i ulige år. Desuden vælges hvert år en suppleant. 

Stk. 2 

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget. 

Stk. 3 

Fratræder formand eller kasserer i utide, rekonstituerer bestyrelsen sig. Alternativt indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling. 

 4 Kontingent 
Stk. 1 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling 



Stk.2 

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september 

 5 Generalforsamlingen 
Stk. 1 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelse sker ved opslag i klubben, 
seneste 21 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Generalforsamlingen påbegyndes af formanden og ledes af dirigenten. 

Stk. 2 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 3 

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer af 
Dameklubben stemmer for. 

Stk. 4 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indehold følgende punkter: 

1. valg af dirigent 
2. valg af stemmetællere 
3. bestyrelsens beretning 
4. regnskab 
5. indkomne forslag 
6. fastsættelse af kontingent 
7. valg 
8. eventuelt 

stk. 5 

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 

 6 Tvist 
Såfremt der opstår tvist der ikke omfattes af Dameklubbens vedtægter, henvises til FGK’s 
vedtægter, hvis disse er relevante for den pågældende tvist. 

 7 opløsning af Dameklubben 
Hvis Dameklubben opløses ved beslutning iht. Vedtægternes § 3, stk. 3 overgår evt. formue til 
FGK 

 8 Datering 



Således vedtaget på Dameklubbens ekstraordinære generalforsamling, den 21. oktober 2008 

  

Det oprindelige dokument er underskrevet af dirigent og bestyrelsesmedlemmer 

 


