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Vedtægter for Sønderborg Krolfklub 

 
Godkendt ved en ekstraordinær generalforsamling  

tirsdag, d. 21. marts 2023 

 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
 Foreningens navn er:  Sønderborg Krolfklub 
 Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse 
 Foreningens baner er beliggende på Marina Allé 6A, Sønderborg 
 Foreningen er stiftet den 29. september 2013 
  
  

§ 2 Formål 
 Foreningen har til formål at samle krolf interesserede til træning, stævner, arrangementer 

og socialt samvær. 
  
  

§ 3 Organisation 
 Sønderborg Krolfklub er en selvstændig forening. Bestyrelsen vælges af foreningens 

medlemmer på den årlige generalforsamling. 
Man er ikke valgbar til bestyrelsen, hvis man er medlem af en anden krolfklub. 

  
  

§ 4 Optagelse af medlemmer 
 Foreningen optager alle, men man skal være selvhjulpen. 

Ved indmeldelse skal der opgives navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. 
Ved arrangementer og stævner, hvor man repræsenterer Sønderborg Krolfklub, kræves 
det, at man er iført klubtrøjen. 
Ønske om medlemskab rettes til et bestyrelsesmedlem. 

  
  

§ 5 Kontingent 
 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære 

generalforsamling. 
Det er medlemmernes pligt til selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent. 
Sønderborg Krolfklubs regnskabsår løber fra d. 01.10. til det efterfølgende år d. 30.09. 

  
  

§ 6 Ordinær generalforsamling 
 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset 

det fremmødte medlemsantal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer for vedtagelse af indkomne forslag eller vedtægtsændringer. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hver år i oktober måned. For at være lovlig 
indvarslet, skal indkaldelsen være skriftlig med mindst 14 dages varsel. Forslag, der 
ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage inden 
generalforsamlingen. 
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 Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Formandens beretning fra det forløbne år 
4. Regnskab fra det forløbne år 
5. Årskontingent 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelsen (min. 5 personer), revisor, revisorsuppleant samt suppleanter til 

bestyrelsen 
8. Eventuelt 

  
  

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 
 Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 

når mindst ¼ af foreningens medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med 
angivelse af forhandlingsemne.  
For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling, skal mindst ¾ af 
underskriverne være til stede.  
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er 
fremsat.  
På den ekstraordinære generalforsamling, kan kun den eller de sager behandles, der er 
bekendtgjort ved indkaldelsen.  
Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for 
vedtagelse af indkomne forslag eller vedtægtsændringer. 

  
  

§ 8 Bestyrelse og Kasserer 
 Foreningen ledes af bestyrelsen bestående af: Formand, næstformand, kasserer samt 4 

bestyrelsesmedlemmer. 
Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen. Der udarbejdes en aftale over kassererens 
beføjelser. 
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 4 
bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Revisor og 
revisorsuppleant samt suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

  
  

§ 9 Forretningsorden og Tegningsret 
 Bestyrelsen varetager foreningens interesser og arbejder ud fra demokratiske principper. 

Uenighed afgøres med flertalsbeslutning. Ved stemmelighed har formanden den 
afgørende stemme.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder medlemstal, spilledag og 
tidspunkter.  
Der udfærdiges referater fra bestyrelsesmøder og indgåede aftaler med diverse 
samarbejdspartnere.  
Foreningen tegnes af formanden. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer, heriblandt formanden er til 
stede. 

  
  

§ 10 Revision 
 Revisor skal mindst 1 gang årligt gennemgår og påtegne det samlede regnskab, og påse, 

at beholdningen er til stede. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse 
regnskabsmateriale og beholdninger. 
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§ 11 Udmeldelse 
 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem og træder i kraft med 

øjeblikkelig virkning. 
Er kontingent ikke betalt til den varslede tidsfrist, betragtes det som udmeldelse. 

  
  

§ 12 Eksklusion 
 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende ikke retter sig efter klubbens 

vedtægter, skader foreningens interesser eller opfører sig uanstændigt og generende over 
for andre medlemmer. 
Eksklusion kan først ske, hvis bestyrelsen efter en samtale med medlemmet ikke er 
kommet frem til en fælles forståelse. 

  
  

§ 13 Opløsning 
 Hvis man på den ordinære generalforsamling ikke kan skaffe de fornødne 

bestyrelsesmedlemmer, kan den siddende bestyrelse beslutte at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling med henblik på foreningens opløsning. 
Beslutningen om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær 
generalforsamling. 
For at være beslutningsdygtig skal mindst ½ af foreningens medlemmer være til stede.  
For at forslaget kan vedtages, skal mindst ¾ af de afgivne stemmer være for forslaget.  
Hvis det fortsat ikke er muligt at skaffe de nødvendige bestyrelsesmedlemmer, kan 
bestyrelsen selv træffe beslutning om opløsning af foreningen efter gældende regler. 
I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue overgå til: Sportslige 
foreninger i Sønderborg. 

  
  

§ 14 Optagelse af passive medlemmer 
 Sønderborg Krolfklub optager passive medlemmer, som har adgang til foreningens 

arrangementer samt generalforsamlingen. Det årlige kontingent udgør halvdelen af de 
aktive medlemmers kontingent.  
Passive medlemmer har ingen spille ret og ingen tale- og stemmeret på 
generalforsamlingen.  

 


