
VEDTÆGTER 

FOR 

MIDTJYSK OLD BOYS GOLF 

(MOBG) 

  

§1 

MOBG’s formål er at virke for at fremme og forlænge medlemmernes oplevelser med golfsporten 
og at tilbyde medlemmerne dejlige dage med kammeratlige arrangementer. 

§2 

MOBG er en sammenslutning af golfspillere, der er fyldt 60 år, fra Horsens Golfklub, Silkeborg Ry 

Golfklub, Vejle Golf Club og Aarhus Golf Club. Fra hver klub kan deltage 15 medlemmer. Medlemmer 

fra hver klub vælger ved vakance selv nye medlemmer. Bestyrelsen kan dispensere for alderskravet, 

hvis der er grunde hertil. 

Medlemmer er underkastet MOBG’s love og bestemmelser og grov tilsidesættelse heraf kan 
medføre eksklusion. Sådanne sager behandles og afgøres af bestyrelsen. 

§3 

Der spilles fortrinsvis på de deltagende klubbers baner. Der kan også spilles på andre baner, og der 

kan arrangeres matcher med andre sammenslutninger af Old Boys golfere. Dette sker efter 

bestyrelsens beslutning. 

§4 

Der spilles efter de regler, der er fastsat af Dansk Golf Union. Fordeling af præmier sker efter 

retningslinjer, der vedtages af bestyrelsen. 

§5 

MOBG ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.  

Formand, kasserer og 4 lokalformænd (en fra hver af de deltagende klubber).  

De deltagende klubber stiller med formanden på skift efter følgende rækkefølge, Silkeborg, Vejle, 

Horsens, Aarhus. Formanden vælges hvert lige år for en 2-årig periode, øvrige 

bestyrelsesmedlemmer vælges for 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Formand kan kun 

genvælges en gang.  

Som næstformand fungerer lokalformanden fra den klub, der næste gang står for tur til at være 

formand.  



Valg af formand og lokalformænd foregår ikke på generalforsamlingen, men sker i de enkelte 

klubber inden generalforsamlingen. Formanden vælges af sin lokalklub efter ovenstående tur, hver 

lokalklub vælger sin lokalformand. 

Generalforsamlingen skal godkende valgene.   

§6 

MOBG’s øverste myndighed er generalforsamlingen, og den afholdes i forbindelse med den sidste 
årlige match.  

Indkaldelse til generalforsamlingen skal være udsendt senest 3 uger før generalforsamlingens 

afholdelse, idet udsendelsen af matchprogrammet, med angivelse af generalforsamlingen, primo 

spilleåret anses for at have opfyldt kravet. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden senest 14 
dage før, generalforsamlingen afholdes. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 
20 medlemmer til formanden indgiver skriftlig, motiveret begæring herom. En sådan 
generalforsamling skal indkaldes snarest og senest 1 måned efter, at begæringen er fremsendt. 

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed. 

Forslag til ændring af lovene kræver dog mindst 2/3 af afgivne stemmer, og til MOBG’s opløsning 
kræves mindst 4/5 af de afgivne stemmer. Beslutning om MOBG’s opløsning skal dog vedtages på 
2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Afstemninger skal, såfremt ønske herom fremsættes, foregå skriftligt. I tilfælde af stemmelighed 
er forslaget bortfaldet. 

Ved alle valg af medlemmer foretages lodtrækning mellem kandidater, der står lige i stemmetal. 
Såfremt der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges, kan genvalg ikke finde sted særskilt, 
men der stemmes da skriftligt blandt samtlige foreslåede. Stemmesedlen er kun gyldig, når den 
indeholder det antal navne, der skal vælges. 

Medlemskontingent og matchfee fastsættes på den årlige generalforsamling. Restancer som ikke 
betales efter rykning medfører eksklusion af MOBG. 

MOBG’s regnskab revideres af et medlem, der vælges hvert år på generalforsamlingen. 

MOBG’s -regnskabsår er kalenderåret. På generalforsamlingen fremlægger kassereren det 
foreløbige regnskab for perioden fra 1. januar til generalforsamling. Regnskab skal være 
gennemgået og underskrevet af revisoren med eventuelle bemærkninger. Kort efter afslutningen 
på kalenderåret udarbejder kassereren årsregnskab. Når revisor og bestyrelse har godkendt og 
underskrevet regnskabet, betragtes det som godkendt og fremsendes derefter til medlemmerne. 

§7 

Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden: 



1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Aflæggelse af regnskab jf. §6. 
4. Behandling af budget, fastsættelse af medlemskontingent og matchfee for næste år. 
5. Behandling af indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer. 
6. Valg til kasserer og præsentation af bestyrelsen. 
7. Valg af revisor og webmaster 
8. Eventuelt. 

§8 

Den kapital, som MOBG til enhver tid er i besiddelse af, hvad enten den henstår i fast ejendom 
eller i rentebærende kapital, kan aldrig overgå til deling blandt MOBG’s medlemmer, men i 
tilfælde af MOBGs opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af MOBG’s 
midler i henhold til MOBG’s formålsparagraf. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 1. oktober 2020.  
Godkendt og underskrevet den 15. oktober 2020.  
 
Dirigent, Jens Gammelgaard, Horsens Golfklub. 

 

 

Bestyrelsen: 

Troels Tolstrup Jensen  Henrik Myhre   Wilhelm Karup 
Formand   Næstformand   Bestyrelsesmedlem 

Vejle Golf Club  Horsens Golfklub  Aarhus Golf Club 
 
 
 
 

 

Jens Anker Tvedebrink  Erik Simonsen 
Bestyrelsesmedlem  Kasserer 

Silkeborg Ry Golfklub  Silkeborg Ry Golfklub 

 

 


