
VEDTÆGTER
For 

Bridgeklubben 

GREEN CARD

 
1. Generelt. 

Foreningens hjemsted er Værløse Golfklub, Furesø kommune. 
Foreningens formål er at arrangere og gennemføre bridgeturneringer 
for foreningens medlemmer. 

2. Medlemmer 

Som medlemmer optages fortrinsvis spillere, der er medlem af Værløse Golfklub 
enten aktive eller passive. 
Hvis Green Cards turneringer kræver flere spillere end de indmeldte golfspillere, kan 
optages bridgespillere der ikke er medlemmer af golfklubben, fortrinsvis personer 
med en vis tilknytning til golfklubben. (Ægtefæller, bridgemakkere, tidligere med-
lemmer af golfklubben, firkløver medlemmer etc.) 

3. Sæson. 

Der spilles tirsdag aften fra kl. 19.00 til ca. kl. 23.00, i lokaler stillet til rådighed i 
golfklubben. 
Sæsonen starter første tirsdag efter efterårsferien og slutter tirsdag før herreklubben 
starter golfsæsonen. 

4. Ledelse 

Green Card ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. 
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, formanden vælges for et år ad 
gangen de øvrige medlemmer for to år. Genvalg tillades. 
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Bestyrelsen konstituerer sig med funktionerne spilleleder, kasserer og sekretær. 
Beslutninger træffes ved flertalsafgørelser, hvor formandens stemme tæller dobbelt. 

5. Generalforsamling 

Den årlige ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig vedrørende klubbens 
vedtægtsforhold, og godkender beretning, regnskab og budget. 
Beslutninger træffes ved flertalsafgørelser af de fremmødte medlemmer. 
Generalforsamlingen afholdes efter sidste spilledag og indkaldes med dagsorden med 
14 dages varsel. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før sidste spilledag. 

Dagsorden: 

1. Beretning om den forløbne sæson (Formand)  
2. Regnskab (Kasserer) 
3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
4. Forslag til budget, herunder forslag til kontingenter og indskud. (Formand) 
5. Valg 
6. Eventuelt. 

6, Klubbens ophør. 

Beslutter en generalforsamling, at klubben skal ophøre, tilfalder klubbens eventuelle 
værdier Værløse Golfklub som støtte til ungdomsarbejdet. 

7. Forhold til Værløse Golf Klub. 

Golfklubben stiller lokaler med borde og stole til rådighed på spille-aftenerne i 
perioden kl. 18.45 -23.15, og afholder udgifter til lys, vand, varme og rengøring.  
Green Card arrangerer bord opstilling og rydder op før lokalerne forlades. 
Green Card afholder i øvrigt udgifterne til gennemførelse af bridge turneringerne. 
Før sæsonstart registreres medlemssammensætningen i Green Card og der træffes 
aftale med golfklubben om afregning for Green Cards brug af golfklubbens faci-
liteter. 

8. Vedtagelse. 
Vedtægterne blev endeligt vedtaget 24. oktober 2017 
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