
 
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 4 

  

Kommunikationsteknologiens udvikling har medført at FGC kan indkalde til den årlige generalforsamling på 

nye og mere effektive metoder end avisannoncering.  

 

Derfor foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændring: 

 

§ 4 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes i Fredericia Kommune hvert år inden 

udgangen af november måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 

14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse samt ved opslag i 

Fredericia Golf Clubs klubhus og på FGC´s hjemmeside, med angivelse af 

dagsordenen. 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. 

Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer med undtagelse af prøvemedlemmer, 

langdistancemedlemmer samt passive medlemmer, som ifølge danske lov er personligt myndige, 

med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, 

at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.  

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig 

afstemning efter følgende afstemningsmetode: 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 straks afholdes efter samme 

regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de 

stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af 

de forslag, der ønskes behandlet.  

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og 

indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær 

generalforsamling. 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. 
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§ 4 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes i Fredericia Kommune hvert år inden 

udgangen af november måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 

14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse udsendelse af 

indkaldelse på e-mail samt ved opslag i Fredericia Golf Clubs klubhus og 

på FGC´s hjemmeside, med angivelse af dagsordenen. 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. 

Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer med undtagelse af prøvemedlemmer, 

langdistancemedlemmer samt passive medlemmer, som ifølge danske lov er personligt myndige, 

med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, 

at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.  

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig 

afstemning efter følgende afstemningsmetode: 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 straks afholdes efter samme 

regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de 

stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af 

de forslag, der ønskes behandlet.  

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og 

indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær 

generalforsamling. 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. 

 


