
Vedtægter for Erhvervsklubben Svendborg Golf Klub 
 
 
Navn 

§ 1 
Erhvervsklubbens navn er ” Erhvervsklubben Svendborg Golf Klub” og dens hjemsted er 
Svendborg Kommune. 
 
 
Formål 

§ 2 
Erhvervsklubben Svendborg Golf Klubs formål er  
 at skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt netværk, hvor erhvervsmæssige relationer 

styrkes gennem personlige bekendtskaber. 
 at udvikle samarbejdet mellem erhvervsklubbens medlemmer i et socialt og sundt 

kommercielt miljø. 
 at medvirke til udvikling af Svendborg Golf Klub, f.eks. i form af donationer til projekter, der 

vurderes at være til gavn for klubben.  
 
 
Medlemmer 

§ 3 
Indmeldelse i Erhvervsklubben kan ske, såfremt man er selvstændig erhvervsdrivende eller 
beslutningstager i en virksomhed. Medlemskabet er personligt og kan ikke deles mellem flere 
personer.  
 
Indmeldelse kan ske skriftligt eller ved personlig henvendelse til Golfmanageren i Svendborg Golf 
Klub eller til et bestyrelsesmedlem i Erhvervsklubben. 
 
Medlemskabet gælder for et kalenderår og kontingentet skal betales i det første kvartal. 
 
 
Kontingent 

§ 4 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 
 
 
Ordinær generalforsamling 

§ 5 
Erhvervsklubben Svendborg Golf Klub højeste myndighed er generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med det første Erhvervsklub arrangement i et 
kalenderår, senest april måned.  
 
Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel ved e-mail til det enkelte medlem.   
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge 
før afholdelse af generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Hvert 
medlem har 1 stemme. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 
flertal af de fremmødte. 
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Dagsorden 

§ 6 
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:  
 

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Forelæggelse af regnskabet til generalforsamlingens godkendelse 
4. Beslutning om anvendelse af et evt. overskud 
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller erhvervsklubbens medlemmer  
6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af 2 suppleanter 
9. Eventuelt 

 
 
Ekstraordinær generalforsamling 

§ 7 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, 
eller når mindst ¼ af medlemmerne af erhvervsklubben stiller skriftligt krav herom med forslag til 
dagsordenen. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af 
de fremmødte. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter kravet herom er modtaget, og 
den skal indvarsles med minimum 2 uger.  
 
 
Bestyrelsen 

§ 8 
Erhvervsklubbens arbejde ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Udover foreningens bestyrelse 
fungerer Svendborg Golf Klubs til en hver tid siddende Golfmanager som kasserer samt sekretær 
for foreningen. Golfmanageren har dermed ikke stemmeret.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Efter lodtrækning bestemmes hvem der ved 
stiftelsen kun vælges til næste generalforsamling således at så tæt på halvdelen som muligt er på 
valg ved hver generalforsamling. Herefter vælges alle bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. 
Suppleanter vælges for 2 år ad gangen. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger ved afstemning 
blandt sine medlemmer en formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende.  
 
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
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Tegning og hæftelse 

§ 9 
Erhvervsklubben tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et menigt medlem af bestyrelsen. 
 
Erhvervsklubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der 
påhviler ikke erhvervsklubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig forpligtelse.  
 
 
 
 
Regnskab 

§ 10 
Erhvervsklubbens regnskabs- og virke år løber fra den 1. januar til den 31. december.  
 
Erhvervsklubbens første regnskabsår løber fra stiftelsen den 7. oktober 2020 til den 3l. december 
2020. Erhvervsklubbens formue er anbragt i Svendborg Golf Klubs pengeinstitut.  
 
 
Opløsning 

§ 11 
Til ophævelse af erhvervsklubben kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige erhvervsklubbens 
medlemmer.  
 
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 4 uger efter 
indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de 
tilstedeværende medlemmer.  
 
Hvis Erhvervsklubben ved ophør har en formue, skal denne tilfalde Svendborg Golf Klub i henhold 
til Erhvervsklubbens formålsparagraf. 
 


