Forretningsorden for MandagsSeniorerne i Randers Golf Klub.
§1
Formål
MandagsSeniorerne i Randers Golf Klub har til formål at samle og arrangere golfspil for seniorer i RGK. Som senior
regnes medlemmer af RGK som er fyldt 55 år, eller i løbet af optagelsesåret fylder 55 år.
§2
Medlemsoptagelse
Medlemmer optages ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Ved optagelse skal følgende oplyses:
Navn
RGK medlemsnummer
Telefonnummer(numre)
Handicap
Email adresse.
§3
Kontingent
Kontingent for det næstfølgende år fastsættes på det årlige medlemsmøde, der afholdes i forbindelse med den sidste
hjemmematch, normalt i slutningen af oktober måned (også kaldet andematchen).
§4
Udmeldelse
Udmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.
§5
Spille- og ordensregler
Medlemmerne følger de af RGK fastsatte spille- og ordensregler herunder regulering af handicap.
§6
Årligt medlemsmøde afholdes i forbindelse med den sidste hjemmematch, normalt i slutningen af oktober. Det nøjagtige
tidspunkt meddeles, når turneringsplanen for efteråret bekendtgøres.
§7
Dagsorden for det årlige medlemsmøde skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (formanden)
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (kassereren)
Fastsættelse af det fremtidige kontingent. Fremlæggelse af budget for næste år. (kassereren)
Eventuelle forslag fra bestyrelsen.
Eventuelle forslag fra medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle medlemmer er på valg hvert år.
Valg af revisor .
Eventuelt.

§8
Det årlige medlemsmøde afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte.
Valgbare er alle medlemmer. Hvert medlem har en stemme på det årlige møde.
§9
Forslag fra medlemmerne til det årlige medlemsmøde skal være indsendt til bestyrelsens formand inden den 1. oktober.
§ 10
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.
§ 11
Ændringer til forretningsordenen.
Ændringer til forretningsordenen kan kun ske efter forslag indbragt på et årligt medlemsmøde, og hvis 2/3 af de
tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 12
Bestyrelsen
Det årlige medlemsmøde vælger 5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv hvem af de valgte bestyrelsesmedlemmer, der bestrider hvilke poster.
Der findes for nuværende følgende poster:
Formand
Kasserer
Scorekort
Turneringsleder
PR
§ 13
Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
§ 14
Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt møde. For at opløsningen kan
vedtages, kræves at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages af en majoritet af
2/3 af de afgivne stemmer.
Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes et nyt møde til afholdelse senest 3 uger efter, hvor
beslutning om opløsning kan tages med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
Samtidig med klubbens opløsning træffes foranstaltning til, at klubbens eventuelle formue overgår til ungdomsarbejdet i
RGK.

Randers den 7. januar 2013.

