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§1. Navn og hjemsted 

§1.1. Foreningens navn er Senior Elite Golf Amatør Foreningen (SEGAF). Hjemsted: Danmark 

§2. Formål 

§2.1. Foreningens formål er at skabe bedst mulige vilkår for senior-, veteran- og superveteran-eliten 

(herefter kaldet senioreliten) i Danmark. 

§2.2. Formålet gennemføres: 

1. ved at tilbyde senioreliteturneringer 

2. ved at tilbyde sociale arrangementer 

3. ved at udbrede kendskabet til senior-, veteran- og superveteran-elitegolf 

§3. Medlemskab og kontingent 

§3.1. Kun medlemmer af golfklubber under Dansk Golf Union (DGU) kan ansøge om ordinært medlemskab 

af SEGAF. 

§3.2. For at blive medlem skal man fylde/være fyldt 50 år i det år, hvori man melder sig ind. 

§3.3. Personer, der ikke er medlem af en golfklub under DGU, kan ansøge om støttemedlemskab af SEGAF. 

§3.4. Indmeldelse skal ske skriftligt via foreningens hjemmeside med samtidig indbetaling af årets 

kontingent. 

§3.5. Medlemskabet er gældende for det kalenderår, hvori man indmelder sig, og det er gyldigt, indtil man 

udmelder sig. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 31. december. Fornyelse af kontingent skal ske senest i 

årets 1. kvartal. 

§3.6. Medlemmer i kontingentrestance anses som udmeldt af foreningen, hvis ikke restancen er betalt 

senest 1. maj. 

§4. Generalforsamling 

§4.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  

§4.2. Generalforsamlingen afholdes hvert år, senest i årets 2. kvartal.  

§4.3. Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside og gennem SEGAF's 

nyhedsbrev med mindst 21 dages varsel.  

§4.4. Indkaldelsen skal angive dagsorden med oplysning om eventuelt fremkomne forslag til behandling på 

generalforsamlingen.  

§4.5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

kl. 12.00, 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen og skal af bestyrelsen offentliggøres på foreningens 

hjemmeside og gennem SEGAF's nyhedsbrev senest 5 dage før generalforsamlingen.  

§4.6. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, har stemmeret. 

Støttemedlemmer har ikke stemmeret. 

§4.7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal; dog kræves til ændring af 

disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

§4.8. Skriftlig afstemning kan afholdes efter ønske fra et medlem på generalforsamlingen.  

§4.9. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:  

1) Valg af dirigent  

2) Bestyrelsens beretning  

3) Forelæggelse af regnskab til generalforsamlingens godkendelse  

4) Behandling af forslag fra bestyrelsen  
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5) Behandling af forslag fra medlemmerne 

6) Fastsættelse af kontingent 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8) Valg af suppleant 

9) Valg af revisor 

10) Eventuelt 

§4.10. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af 

dirigenten, indsættes i foreningens forhandlingsprotokol og offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

§5. Ekstraordinær generalforsamling 

§5.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når 30 medlemmer af foreningen stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.  

§5.2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og afholdes af bestyrelsen senest 5 uger efter, at 

kravet herom er modtaget, og generalforsamlingen skal indvarsles med minimum 2 uger. 

§6. Bestyrelse 

§6.1. Foreningens arbejde ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på mindst 3 og højst 6 

medlemmer, der er fyldt 50 år/fylder 50 år i kalenderåret.  

§6.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen. 

§6.3. Valgbar til bestyrelsen er ordinære medlemmer, der er fyldt 50 år/fylder 50 år i kalenderåret.  

§6.4. Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen, for så vidt den anser det for nødvendigt, 

udpege et medlem til at fungere indtil den næstkommende ordinære generalforsamling.  

§6.5. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt 

sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær og fastsætter selv sin 

forretningsorden.  

§6.6. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 

2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

§6.7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen eller flere medlemmer inkl. formanden eller 

næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§7. Komitéer og udvalg 

§7.1. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning er 

behov for. 

§7.2. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og godkender øvrige medlemmer efter indstilling fra 

udvalgsformændene.  

§7.3. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. 

§8. Tegning og hæftelse 

§8.1. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 

formanden eller næstformanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage 

indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.  

§8.2. Betaling af indgåede forpligtelser skal godkendes af kassereren og minimum ét af de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer.  

§8.3. Udbetalinger til bestyrelsesmedlemmer af indgåede forpligtelser kan kun ske, hvis det er godkendt af 

resten af bestyrelsen. 
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§8.4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler 

ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig forpligtelse.   

§9. Eksklusion 

§9.1. Et medlem kan af et flertal på 2/3 i bestyrelsen ekskluderes, når særlige forhold giver anledning dertil. 

Medlemmet skal først have lejlighed til at udtale sig, ligesom en eventuel eksklusion skal forelægges på 

førstkommende generalforsamling. 

§10. Regnskab og formue 

§10.1. Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

§10.2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være godkendt af en valgt revisor. 

§10.3. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut. 

§11. Opløsning 

§11.1. Til opløsning af foreningen kræves et flertal på mindst 2/3 af samtlige foreningens medlemmer. Er 

2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 4 uger efter indkalde til 

en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. 

§11.2. Hvis foreningen ved ophør har en formue, skal denne tilfalde Dansk Golf Union øremærket 

seniorelitegolfen. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. september 2020. 


