Ændring i vedtægterne for Roskilde Golf Klub
Forslag på den ekstraordinære generalforsamling 23. september 2021

Begrundelse for bestyrelsens forslag
Roskilde Golf Klub kan i lighed med en lang række foreninger landet over få andel i en central pulje at penge, der
er afsat til foreninger og organisationer, hvis medlemmer donerer penge til velgørende formål. Pengene i puljen
gives i form af momsrefusion i henhold til ligningslovens §8A.
Roskilde Golf Klub kan blive godkendt til at få del i disse midler, hvis mindst 100 medlemmer fra Roskilde Golf
Klub donerer hver mindst 200 kr. til Kræftens Bekæmpelse inden den 20. september 2021. Disse penge er
indsamlet i september 2021.
Godkendelse af ansøgning kræver, at der i klubbens vedtægter står, at et evt. overskud ved foreningens opløsning
går til velgørende formål. I dag står der i klubbens vedtægter, at et evt. overskud ved opløsning tilfalder Dansk
Golf Union. Bestyrelsen foreslår derfor, at formuleringen ændres, så et evt. overskud ved opløsning skal gå til
velgørende formål.
Alle de penge, som klubbens medlemmer i september 2021 har overført til klubbens Mobile Pay nr. og mærket
”Donation”, går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Pr. 13. september har ca. 120 medlemmer doneret hver 200
kr. eller mere.
Herunder er formuleringen omkring opløsning i de nuværende vedtægter i kolonne 1 med bestyrelsens forslag til
ændringer i kolonne 2. Ændringerne er markeret med rødt.
Nuværende formulering i vedtægter

Forslag til ny formulering

§11 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING
1) Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves 2/3
stemmeflerhed af de på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer (inkl. fuldmagter), mens der
til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af
de stemmeberettigede er repræsenteret på
generalforsamlingen, og mindst 2/3 heraf stemmer for
forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ikke er
repræsenteret, men forslaget om klubbens opløsning dog
vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder
bestyrelsen til en ny generalforsamling. Denne skal afholdes
mindst 8 dage og senest 4 uger efter den første
generalforsamling, og forslaget kan her vedtages med 2/3 af
de repræsenterede medlemmer (inkl. fuldmagter), uanset
deres antal.
2) I tilfælde af opløsning af klubben bestemmer
generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed den
nærmere fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens
formueforhold. Et eventuelt overskud tilfalder Dansk Golf
Union.

2) I tilfælde af opløsning af klubben
bestemmer generalforsamlingen med
almindelig stemmeflerhed den nærmere
fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens
formueforhold. Et evt. overskud skal tilfalde
en anden forening m.v., som er
hjemmehørende i Danmark eller i et andet
EU/EØS-land, og som har et almenvelgørende
eller på anden vis almennyttigt formål.

