
VEDTÆGTER for ONSDAGS HERREKLUBBEN i RANDERS GOLF KLUB 
 

 

§ 1 Formål. 
Onsdagsherreklubbens formål er at arrangere ugentlige matcher for mandlige medlemmer i Randers Golf Klub. 

Endvidere at arrangere venskabsmatcher med andre klubber, samt udbygge det sportslige og sociale samvær i RGK. 

 

 

§ 2 Medlemskab. 
Alle herrer, der opfylder RGKs love for medlemskab, - er fyldt 18 år ved sæsonstart og opfylder de handicap 

betingelser, som generalforsamlingen fastsætter kan optages i onsdagsklubben (OHK). 

Ændringer i handicap betingelserne kan ikke udelukke et tidligere medlem for deltagelse. 

Der betales et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. 

Kontingentet kan indgå i forskellige konstellationer, såsom engangsmedlemskab – helårsmedlemskab – 

matchmedlemskab. 

 

 

§ 3 Matcher. 
Bestyrelsen udarbejder matchprogram og matchbestemmelser for sæsonen, samt regler for kåring af årets vindere 

af A- B- og C-rækken og Årets Golfer. 

 

 

§ 4 Generalforsamling. 
Der afholdes ordinær generalforsamling i klubben hvert år inden udgangen af november måned, med følgende 

dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskabet 

4. Budgetgennemgang for den kommende sæson 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Kontingent vedtagelse – matchfee m.v. 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Forslag til punkt 5 skal være formanden i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i klubhuset eller via e-mail senest 4 uger før. 

 

 

§ 5 Bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt 

sekretær. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. 

Der afgår 3 medlemmer på ulige år og 3 på lige år. 

Første gang vil afgang foregå ved lodtrækning, således at forstå, at der trækkes lod om hvilke 3 medlemmer der 

afgår efter sæson 2001. Bestyrelsen er selvsupplerende. 

 

 

§ 6 Økonomi. 
Kasserer og formand tegner foreningens økonomi. 

Kasserer og formand må disponere over foreningens konti hver for sig. 

 

 

§ 7 Diverse. 
Ændringer i ovenstående vedtægter kan foretages på en generalforsamling, når forslag er indsendt til bestyrelsen 

senest 15 dage før afholdelse af generalforsamlingen, ved almindeligt flertal. 
Ved evt. opløsning tilfalder OHKs midler og rekvisitter RGK. 

Opløsning af OHK kan foretages såfremt 50 % af registrerede medlemmer stemmer for det på generalforsamlingen. 

Hvis de fremmødte, ikke repræsenterer mindst 50 % af medlemmerne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 

med det ene punkt: Opløsning af OHK. Opløsning sker da ved simpelt flertal. 

 

 

Ovenstående vedtægter er gældende fra den 11. marts 2022. 

 


