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Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på 

generalforsamlingen 31. marts 2016 

 

§1 stk. 1 Nuværende:    ”Klubbens navn er Roskilde Golf Klub.” 

Forslag:           ”Klubbens navn er Roskilde Golfklub, klubben har hjemsted i Roskilde

    Kommune.” 

 

§2 stk. 2–2   Nuværende:”Udmeldelse og ændring af medlemskategori kan kun ske til udgangen af 

et kalenderår”       

Forslag: ”Udmeldelse og nedgradering af medlemskategori kan kun ske til udgangen 

af et kalenderår” 

 

§2 & §3  Ændring pga. kategori er udgået i forhold til tidligere              

generalforsamlingsbeslutning:  

Nuværende: ”A - Ældreseniorer 68 år og ældre – udgår med udgangen af år 2012, 

 således at kontingentet for ældreseniorer årligt forøges med 5 % af 

 seniorkontingentet begyndende fra 1. jan. 2008.  

 B – Seniorer 25 – 67 år  

 C – Yngre Seniorer 19 - 24 år  

 D – Juniorer under 19 år  

 E – Passive  

 F – SemiFlex”  

 

Forslag:       ”A -  Seniorer fra 25 år 

 B – Yngre Seniorer 19 - 24 år  

 C – Juniorer under 19 år  

 D – Passive  

 E – SemiFlex”                        
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§4 pkt. 3  Nuværende: ”Alle aktive seniormedlemmer (kategori A-C) har hver en stemme.” 

 Forslag: ”Alle aktive seniormedlemmer (kategori A-B) har hver en stemme.”   

 

§5 pkt. 3 Nuværende:”Det reviderede årsregnskab til godkendelse og meddelelse af decharge” 

 Forslag: ” Det reviderede årsregnskab til godkendelse.”  

 

§5 pkt. 4  Nuværende: ”Budget for det kommende regnskabsår samt fastlæggelse af medlems-

kontingent og medlemsindskud.” 

 Forslag: ”Budget for indeværende regnskabsår samt fastlæggelse af medlems    

kontingent og medlemsindskud for det kommende regnskabsår.”  

 

§6 stk. 2       Nuværende: ”Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsorden.”  

Forslag: ”Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer samt øvrige  

                              ansvarsområder og fastsætter sin forretningsorden.” 

 

 

For nuværende tegnes Roskilde Golf Klub af hele bestyrelsen i forening. 
 
Ny §8 Forslag: 
 

1. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.   

 

2. Såfremt formand eller kasserer er forhindret, tegnes foreningen af formand 

henholdsvis kasserer i forening med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.  

 

3. Hvis både formand og kasserer er forhindrede, tegnes foreningen af samtlige 

øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 

 

 

Nye § nr. Forslag:  
Tidligere §9 – bliver til §10 

 

Tidligere §10 – bliver til §11 


