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Vedtægter for Old Timers 

§ 1. 
Klubbens navn er Old Timers. Klubben er en del af klubber i klubber i Dragør Golfklub, og er 
som sådan underkastet Dragør Golfklubs love og øvrige bestemmelser. 

§ 2. 
Klubbens formål er at virke for golfsportens trivsel og udbredelse i Dragør Golfklub ved 
at samle Dragør Golfklubs ældre medlemmer, 
at forestå og afholde forskellige arrangementer for Dragør Golfklubs ældre medlemmer, 
at anvende klubbens midler til gavn for golfspillet. 
 
§ 3. 
Ethvert medlem af Dragør Golfklub, der for kvinders vedkommende er fyldt 50 år og for 
herrers vedkommende er fyldt 55 år, kan ved henvendelse til Old Timers bestyrelse begære 
optagelse som medlem af Old Timers. 

Indmeldelse kan ske til et hvilket som helst tidspunkt, men regnes fra begyndelsen af det 
regnskabsår, i hvilket indmeldelsen er sket. 

Udmeldelse kan ske til ethvert tidspunkt, men regnes fra udgangen af et regnskabsår. 
 
Stk. 2 
Old Timers kontingent fastsættes på klubbens generalforsamling, således at der betales et 
beløb for sommeren og et beløb for deltagelse i vinterens arrangementer. 

§ 4. 
Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i februar eller marts måned. 

Stk. 2. 
Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle Old Timers medlemmer, der har betalt 
kontingent for det pågældende år. 

Stk. 3. 
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er Old Timers medlemmer, og medlemmernes 
stemmer vægtes lige. Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves ved personligt 
fremmøde. Et bestyrelsesmedlem har kun stemmeret ved personligt fremmøde. 
 
Stk. 4. 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, med mindre andet 
følger af denne vedtægt. 

§ 5. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på opslagstavlen i 
Dragør Golfklub samt ved opslag på Old Timers del af Dragør Golfklubs hjemmeside. 
Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt 
indeholde meddelelse om de emner, der kommer til behandling, dvs. dagsorden, beretning, 
regnskab, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og indkomne forslag. 
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Stk. 2. 
Skulle et medlem hændelsesvis ikke være blevet underrettet eller have modtaget 
indkaldelsen, bliver generalforsamlingen ikke af den grund ugyldig. 

Stk. 3. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 
 
§ 6. 
Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning. 
3. Godkendelse af regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse på op til 5 medlemmer. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 
 
§ 7.  
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 
1/3 af Old Timers medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og 
skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen. 
 
§ 8. 
Old Timers ledes af en bestyrelse, der består af 1 formand, 1 kasserer samt op til 3 
medlemmer, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling for en to-årig periode. 
 
Formanden og kassereren vælges særskilt, således at de ikke er på valg samme år. 
 
Ethvert bestyrelsesmedlem skal være medlem af Dragør Golfklub samt Old Timers. Genvalg 
kan finde sted. 
 
Indtræder der vakance blandt de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, kan 
bestyrelsen udfylde vakancen indtil førstkommende generalforsamling, på hvilken der 
derefter sker nyvalg for den resterende valgperiode. 
 
§ 9. 
Bestyrelsen har myndighed til at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på 
opfyldelsen af de i § 2 angivne formål. 

§ 10. 
Old Timers tegnes i økonomiske henseender alene af den til enhver tid valgte kasserer. I 
kassererens forfald tegnes klubben af den til enhver tid værende formand. 

I alle øvrige dispositioner udadtil tegnes klubben af formanden. 

§ 11. 
Old Timers hæfter for sine forpligtelser med den af klubbens til enhver tid tilhørende 
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formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, 
andet end hvis dette er særlig aftalt. 

§ 12. 
Old Timers regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskab og status skal udarbejdes af 
kassereren snarest muligt efter årets afslutning. Det afsluttede regnskab revideres af den på 
den ordinære generalforsamling valgte revisor. 
 
§ 13.  
Til vedtagelse af ændringer af Old Timers love kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede stemmer for forslaget. 
 
§ 14. 
Forslag om opløsning af Old Timers skal forelægges for en generalforsamling. Til vedtagelse 
herom kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Er dette 
ikke tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset 
fremmødet. 
 
§ 15. 
Eventuel tilstedeværende formue ved Old Timers opløsning tilfalder Dragør Golfklub. 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den …………………… 
 


