
Vedtægter/Formål 

§ 1 
Navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal , forkortet e-klubben. 
 
Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 
 
§ 2 
Formål 
 
E-klubbens formål er: 
 
• at skabe et netværk for forretningsmæssigt samarbejde 
• at yde faglig og økonomisk støtte til klub- og ungdomsarbejdet i Aarhus Aadal Golf Club. 
• at arbejde for at tegne sponsorater til fordel for dame-, herre- og ungdomseliten samt klub- og 
ungdomsarbejdet generelt i Aarhus Aadal Golf Club 
 
§ 3 
Medlemmer 
 
Som medlemmer at e-klubben kan optages erhvervsvirksomheder, erhvervsorganisationer samt 
erhvervs- og forretningsfolk (selvstændige og ansatte). Indmeldelse sker ved betaling af 
kontingent til foreningen. 
 
Ved organisations- eller virksomhedsmedlemskab skal anføres navnet på den person i 
organisationen/virksomheden som opfylder betingelserne for medlemskab af e-klubben. 
 
Medlemskabet ophører automatisk ved kontingentrestance til e-klubben. 
 
§ 4 
Medlemsrettigheder 
 
Hvert medlem af e-klubben har 1 stemme på klubbens årlige generalforsamling. 
 
Ved organisations/virksomhedsmedlemskab udøves stemmeretten af den navngivne person, som 
er oplyst e-kluben ved indmeldelsen, jf. § 3. 
 
Hvert medlem – ved organisations/virksomhedsmedlemskab, den navngivne person, som er 
oplyst e-klubben ved indmeldelse, jf. § 3 – har ret til sammen med en ledsager at deltage i e-
klubbens arrangementer. 
 
Hvert medlem har ret til at anvende medlemskabet i reklameøjemed samt til i øvrigt at modtage 
og gøre brug af de fordele som foreningen har via sit samarbejde med Aarhus Aadal Golf Club og 
Aarhus Aadal Golf Center. 
 



Foreningens bestyrelse er til enhver tid bemyndiget til at ekskludere medlemmer af foreningen 
som forbryder sig mod foreningens vedtægter. 
 
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser. 
 
§ 5 
Kontingent 
 
Medlemmernes kontingentindbetaling er grundlaget for foreningens økonomi. Herudover kan der 
skaffes indtægter til foreningen gennem medlemsarrangementer, tilskud, frivillige bidrag m.m. 
 
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra den siddende 
bestyrelse. 
 
Kontingentet for perioden fra foreningens stiftelse frem til første ordinære generalforsamling er 
kr. 5.000,00 pr. medlem. 
 
§ 6 
Økonomi/Regnskab og Revision 
 
Af kontingentindtægten og evt. andre indtægter afholder foreningen sine løbende udgifter til 
administration, mødeaktiviteter m.m. 
 
Foreningens overskud anvendes til støtte for klubaktiviteter i Aarhus Aadal Golf Club i 
overensstemmelse med foreningens formål. 
 
Enhver direkte og indirekte støtte til medlemmer af Aarhus Aadal Golf Club ydes i 
overensstemmelse med de til enhver tid gældende amatørregler fastsat af The Royal and Ancient 
Golf Club of St. Andrews således som disse regler gengives af Dansk Golf Union ligesom de til 
enhver tid af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs retningslinier for "Reklamer på tøj 
og golfbags" skal efterleves. 
 
Hvis foreningen yder direkte økonomisk støtte til Aarhus Aadal Golf Club, således at golfklubben 
selv videreformidler denne støtte til enkelte spillere eller hold forudsættes det, at Aarhus Aadal 
Golf Club respekter de ovenfor nævnte amatør-regler. 
 
Indtægten ved tegnede sponsorater til Aarhus Aadal Golf Club og indtægter ved tegnede annoncer 
tilfalder ubeskåret Aarhus Aadal Golf Club, og det forudsættes, at Aarhus Aadal Golf Club selv 
bærer ansvaret for, at de tegnede sponsorater er i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende amatør-regler. 
 
Sponsorater kan tegnes både via e-klubben og via direkte aftale med Aarhus Aadal Golf Club. 
 
Der føres særskilt regnskab over foreningens indtægter og udgifter og særskilt regnskab over 
tegnede sponsorater og annoncer. 
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 
31.12.2001. 



 
Bestyrelsen forelægger den ordinære generalforsamling et revideret årsregnskab for det 
forudgående regnskabsår til godkendelse. 
 
Regnskabet revideres af 2 revisorer som er valgt på foreningens generalforsamling. 
 
§ 7 
Generalforsamling 
 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 
 
Generalforsamlingen drøfter og tager stilling til bestyrelsens beretning, regnskabet fra foregående 
periode, forslag til fremtidig virksomhed samt kontingentet for næste regnskabsår. 
 
Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Mødet forberedes af den 
siddende bestyrelse. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse 
samt dagsorden, forslag til kontingent for næste regnskabsår samt indkomne forslag til 
behandling. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde 
senest 15. marts. 
 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer samt 1 suppleant, 2 revisorer samt 1 
revisorsuppleant. 
 
Erhvervsklubbens bestyrelse har herudover ret til at udpege yderligere et eller to medlemmer til 
bestyrelsen som repræsentanter for AAGC. 
 
Valgperioden for bestyrelsen er 2 år. Genvalg kan finde sted. Valgperioden for revisorer, 
bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant er 1 år. Genvalg kan finde sted. 
 
På foreningens stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer alene for 1 år, 
medens de tre øvrige vælges for 2 år. 
 
Suppleanter kan indtræde, såfremt bestyrelsesmedlemmerne eller revisorerne ikke længere er 
medlemmer af foreningen eller har nedlagt deres hverv. 
 
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent for n&ael ig;ste regnskabsår 



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
8. Eventuelt 
 
Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, skal fremgå af den i indkaldelsen til 
generalforsamlingen angivne dagsorden og må for ordinær generalforsamlings vedkommende 
være tilstillet bestyrelsen senest 15. marts. 
 
Ved personvalg gælder følgende afstemningsregler: 
 
• personvalg afgøres ved simpelt flertal, eventuelt i flere afstemningsrunder 
• afstemning sker ved håndsoprækning eller skriftligt 
 
Ved andre afstemninger gælder følgende afstemningsregler: 
 
• vedtægtsændringer vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
• øvrige forslag vedtages ved simpelt flertal 
• afstemning sker ved håndsoprækning eller skriftligt 
 
Stemmeretten på generalforsamlingen, jf. § 4, er personlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Den siddende bestyrelse udpeger en referent som protokollerer generalforsamlingens 
forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent og 
referenten. 
 
 
§ 8 
Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt mindst 
1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger, efter at begæring er modtaget. 
 
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 
 
§ 9 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer, leder foreningen i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Den har med disse begrænsninger den fulde 
myndighed til at handle på foreningens vegne. 
 
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Bestyrelsen er ikke berettiget til i foreningens 
navn at optage lån eller på anden måde pådrage foreningen økonomiske forpligtelser som går ud 
over hvad der er nødvendigt for at varetage den daglige drift af foreningen. 
 
Foreningen tegnes i økonomiske anliggender af bestyrelsesformanden og kassereren. Bestyrelsen 



kan meddele kassereren prokura/fuldmagt til foreningens løbende driftskonto. 
 
Bestyrelsen vælger af sin egen midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsesformanden skal altid være en af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal bestyrelsen udarbejde et kommissorium for 
udvalgets arbejde og tage stilling til udvalgsarbejdets tidsmæssige udstrækning og evt. økonomi. 
 
Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlem er til 
stede. 
 
Bestyrelsen holder møder minimum 1 gang i kvartalet, men i øvrigt så ofte det af formanden eller 
bestyrelsesmedlemmerne skønnes nødvendigt. Der føres protokol over samtlige bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen fastsætter selv en evt. forretningsorden. 
 
Bestyrelsen afgør suverænt hvorledes udlodning af foreningens overskud skal ske under 
iagttagelse af vedtægternes § 6. 
 
Indtægter fra sponsorater og annoncesalg tilfalder løbende Aarhus Aadal Golf Club.  
 
§ 10 
Foreningens opløsning 
 
Beslutning om e-klubbens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, de er indkaldt alene 
med dette formål. 
 
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af foreningens 
medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet. 
 
Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer. 
 
Foreningens formue tilfalder i tilfælde af foreningens opløsning Aarhus Aadal Golf Club. 
 
§ 11 
Datering 
 
Erhvervsklubben Aarhus Aadal er stiftet den 5. april 2001. 
 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på e-klubbens stiftende generalforsamling d. 5. april 2001. 
 
Dirigent Jan Grunnet 
 
Formand Keld Nomanni 
 
Næstformand Kent Mosbech Larsen 



 
Kasserer Ole G. Jørgensen 
 
Sekretær Christian Tuxen 
 
Bestyrelsesmedlem Peder Bille 
 
Revideret på Erhvervsklubbens ordinære generalforsamling d. 10. april 2003 
 
Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni, j.nr. 14 17696/KN/swm 

 


