Nedenstående vedtægter er revideret på generalforsamlingen 19. november 2014
.

§ 1
Foreningens navn er »FYRAFTEN-KLUBBEN« med hjemsted i Golfklubben
Storstrømmen.

§ 2
Foreningens formål er at give alle medlemmer i Golfklubben Storstrømmen mulighed
for at spille golf under matchlignende forhold, til fremme for den enkeltes golfniveau
og til at øge det kammeratlige, sociale samvær alle spillerne imellem; bl.a. ved at
arrangere fællesture, fællesspisninger m.m.

§ 3
Som medlem kan optages alle som har fået grønt bevis, er fyldt 18 år og er medlem af
Golfklubben Storstrømmen. Det er tilladt for et medlem af Fyraften-klubben at bevare
sit medlemskab, selv om vedkommende skifter til en anden hjemmeklub end Golfklubben
Storstrømmen.

§ 4
Bestyrelsen fastsætter spilledag for en sæson ad gangen. Der spilles fra april til
oktober (begge inkl.) i henhold til fastlagt matchprogram. Ultimo marts samt primo
november kan efter bestyrelsens skøn tages i brug. Der spilles efter gældende regler
+ lokale regler. Findes en af golfklubben vedtaget vejledende tid for en golfrunde,
bør denne i videst muligt omfang overholdes. Der spilles alle former for golf (slagspil,
greensome, foursome, stableford m.m.).

§ 5
Generalforsamlingen afholdes hvert år i 4. kvartal. Indkaldelse sker skriftligt med 14
dages varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenen samt indhold af evt. indkomne
forslag . Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig og skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v. formanden.
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand for 2 år. (afholdes i lige år)

7. Valg af kasserer for 2 år. (afholdes i ulige år)
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Hver for 1 år.
9. Valg af suppleant til bestyrelse.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal; dog med hensyn
til afstemning om ophævelse af foreningen, er generalforsamlingen kun
beslutningsdygtig hvis mindst 50% af medlemmerne til stede. I modsat fald indkaldes
til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte med et simpelt flertal
kan ophæve klubben. I forbindelse med ophævelse skal der træffes bestemmelse om
anvendelse af evt. kassebeholdning. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til skriftlig
fuldmagt
.

§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær. Såfremt formand eller kasserer
afgår i valgperioden konstituerer bestyrelsen sig med formand eller kasserer frem til
førstkommende generalforsamling.
Såfremt enten formand eller kasserer afgår i det første år af en valgperiode,
foretages der – ved den førstkommende generalforsamling – nyvalg til formand eller
kasserer for den afgåede formand eller kasserers resterende valgperiode.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen formidler nedsættelse af udvalg.

§ 7
Foreningens regnskab følger perioden 1. oktober - 30. september.
Regnskabet skal forud for generalforsamlingen være revideret af den revisor, der er
valgt på generalforsamlingen.

§ 8
Meddelelser fra foreningen, som er opsat på opslagstavlen for »FYRAFTENKLUBBEN«,
lagt på klubbens hjemmeside eller rundsendt til medlemmerne via mail, betragtes som
værende kommet til medlemmernes kendskab.

