
 

 

 Formål og forretningsorden for Golfine  
 

1. Dameklubbens navn er Golfine og dens hjemsted er Brøndby Golfklub, Nybrovej 46, 2605 
Brøndby.  

 
2. Klubbens formål er at fremme interessen for golfspillet blandt de kvindelige medlemmer af 

Brøndby Golfklub og at arrangere dame-matcher på hjemme- og udebane og andet socialt 
samvær.  

 
3. Medlemmer af Golfine skal være medlemmer af Brøndby Golfklub. Årskontingent og matchfee – 

vedtages på den årlige generalforsamling. Anmodning om optagelse i klubben sker til et 
medlem af den valgte bestyrelse. 
 

4. Der spilles match hver torsdag i sommerperioden fra april til september.  
 

5. Turneringsbestemmelser– og retningslinjer Dameklubben følger Brøndby Golf Klubs 
turneringsbestemmelser og retningslinjer. Golfine matcher over 18 huller er HCP tællende.  

 
6. Generalforsamling afholdes hvert år inden oktober måneds udgang. Indkaldelse sker via 

Golfines E-mail liste og med mindst 14 dages varsel. Beslutninger kan træffes ved almindeligt 
stemmeflertal. Stemmeberettigede er kun medlemmer af Golfine, som ikke er i restance med 
kontingentet.  

 
7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:  

• Valg af dirigent  

• Formandens beretning  

• Fremlæggelse af regnskab  

• Fastsættelse af kontingent  

• Indkomne forslag  

• Valg af bestyrelse  

• Eventuelt  
 
8. Bestyrelsen består af 7 personer og vælges for 2 år ad gangen og op til to suppleanter der 

vælges for 1 år ad gangen. 
- Formand og revisor vælges på lige år.  
- Næstformand og kasserer vælges på ulige år.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv.  

 
9. Foreningen tegnes af formand eller kasserer. Begge kan disponere alene og skal have adgang 

til konto i netbank. Begge skal have Visa/dankort, hvor begge kan hæve separat.  
 

10. Den valgte bestyrelse udarbejder og afvikler aktivitetsplan for kommende år, som offentliggøres 
ved start på sæson.  



 
11. I tilfælde af klubbens opløsning indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal, bestemmelse om den nærmere 
fremgangsmåde for opløsningen. Eventuel kassebeholdning overdrages og fordeles ligeligt 
mellem de Golfine medlemmer, som er medlem af dameklubben på opløsningstidspunktet.  

 
Besluttet på Golfines generalforsamling d. 29. oktober 2020 
 
Godkendt og underskrevet af Bestyrelsen på konstituerende møde den ________________.  
 
Lykke Kaack Hansen  
Formand  
 
Gitte Risby Hansen 
Næstformand  
 
Gitte Sillemann  
Kasserer  
 
Nina Ø. Larsen 
Sekretær  
 
Jannie Larsen 
Webmaster  
 
Vibeke Hamstrup 
Bestyrelsesmedlem 
 
Lisbeth Pedersen 
Bestyrelsesmedlem 
  
Dorthe Bøgh 
Suppleant 
------------------ 


