VEDTÆGTER
for
Odense Eventyr Golf Erhvervsklub (OEGE)

§ 1. NAVN OG HJEMSTED:
Klubbens navn er Odense Eventyr Golf Erhvervsklub (OEGE)
Dens hjemsted er Odense Kommune.
Klubben udgør juridisk set en almindelig ikke- erhvervsdrivende forening.

§ 2. FORMÅL:
Det er Odense Eventyr Golf Erhvervsklubs formål, i samarbejde med bestyrelsen for Odense Eventyr
Golf Klub og Odense Sport og Event A/S, at støtte ungdomsafdelingen, eliten og professionelle spillere
i Odense Eventyr Golf Klub, samt at kombinere sponsorater med sociale oplevelser for Odense Eventyr
Golf Erhvervsklubs medlemmer.
Det tilsigtes at afholde 4 – 6 arrangementer om året.

§ 3. MEDLEMMER:
Som medlem kan optages enhver, der er sponsor i Odense Eventyr Golf Klub eller Odense Sport og
Event A/S
Et medlem har ret til at medbringe en gæst til to arrangementer om året.

§ 4. INDMELDELSE:
Indmeldelse kan ske i forbindelse med tegning af sponsorat.

§ 5. UDMELDELSE:
Medlemskab er bindende for et år ad gangen, og udmeldelse kan alene ske ved skriftlig meddelelse til
bestyrelsen inden den 1. januar. Såfremt der ikke sker rettidig opsigelse, fortsætter sponsoratet for et år
mere.
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§ 6. KONTINGENT:
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

§ 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Odense Eventyr Golf Erhvervsklubs øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes senest 30. april.
Indkaldelse sker samtidigt med invitationen til første arrangement – tidligst 4 uger og senest 8 dage før
generalforsamlingen ved e- mail til hvert enkelt medlem.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 8. DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1.
marts.

§ 9. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE:
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
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Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på
højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder grundlag herfor, eller når mindst ¼ af
de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af
de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens medtagelse, og
indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING:
Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer og kan repræsenteres af op til 3 repræsentanter fra erhvervsklubben, 1 repræsentant fra Odense Sport og Event A/S og 1 repræsentant fra Odense Eventyr Golf
Klub.
Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

§ 12. BESTYRELSENS KOMPETENCE:
Bestyrelsen har den daglige ledelse af Odense Eventyr Golf Erhvervsklub og træffer med bindende
virkning beslutning i klubbens anliggender.
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§ 13. TEGNING OG HÆFTELSE:
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden.

§ 14. REGNSKAB:
Odense Eventyr Golf Erhvervsklubs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Hvert år i januar gennemgår erhvervsklubbens bestyrelse årsregnskabet for det foregående år og godkender dette, herunder overførsel af midler til klubbens elite- og ungdomsarbejde.

§ 15. OPLØSNING:
Bestemmelse om foreningens oplæsning kan kun tages en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
I tilfælde af foreningens opløsning, vedtaget som beskrevet ovenfor, træffer generalforsamlingen ved
simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af foreningens formueforhold.
Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder ungdomsarbejdet i Odense Eventyr Golf Klub.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 18. april 2018

Som dirigent:

___________________
Anders Quistgaard
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