VEDTÆGTER FOR ”TREKRONER”
1. Foreningens navn er ”Trekroner” og hjemstedet er
Rungsted Golf klub, Rungsted Kyst.
8. Bestyrelsen offentliggør den foreløbige dagsorden,
2.

Foreningens formål er at arrangere ugentlige

inkl. eventuelle forslag fra bestyrelsen, senest 3 uger før

golfmatcher, og som medlem kan optages alle

generalforsamlingen. Eventuelle forslag fra

kvindelige medlemmer af Rungsted Golf Klub, der

medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.

opfylder det til enhver tid gældende handicapkrav.
3. Der spilles fra 15/4 til 30/9

9. Endelig dagsorden for generalforsamlingen, inkl.
forslag fra medlemmerne, skal være kommet til

4. Der spilles efter Royal og Ancient Golf Club of St.
Andrew´s regler.

medlemmernes kundskab senest 7 dage før
generalforsamlingen

5. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen ved den

10. Meddelelser fra foreningen, der er opsat på

ordinære generalforsamling. For medlemmer, der

Trekroners opslagstavle i damernes omklædningsrum,

vælger kun at spille 9 huller ”Super 9 - medlemmerne”

betragtes som værende kommet til medlemmernes

opkræves halvt kontingent

kundskab.

6. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og vælges for

11. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig

to år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

uanset deltagerantal, dog kræves der ved eventuel

Bestyrelsen vælger selv formand og fordeler i

ophævelse af foreningen, at mindst ¾ af medlemmerne

øvrigt opgaverne imellem sig.

er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og at ¾ af
de tilstedeværende stemmer for ophævelse. Hvis

7. Generalforsamlingen afholdes den sidste spilledag i
sæsonen med følgende faste dagsorden:

generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i henhold
til foranstående, vil en ny generalforsamling være at
indkalde ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med

1.

Valg af dirigent

2.

Aflæggelse af årsberetning

3.

Fremlæggelse af regnskab

4.

Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

5.

Valg af bestyrelse

mindst 3 ugers varsel, og denne generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset fremmøde, og beslutning om
ophævelse kan i dette tilfælde træffes med ¾ af de
afgivne stemmer. Om alle andre spørgsmål træffes
afgørelse ved almindeligt flertal. I forbindelse med
ophævelse skal der træffes bestemmelse om anvendelse
af den eventuelle formue.
12. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted,
hvis bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker

6.

Valg af revisor

7.

Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

8.

Fastlæggelse af handicapkrav for det kommende år

9.

Eventuelt

det, og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Vedtaget på generalforsamlingen den 30. september 2010.

