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GRØNMO GOLFBANE AS 

 

VEDTEKTER  

 

Sist endret 27.05.21 

 

§ 1. 

 

Selskapets navn er Grønmo Golfbane AS. 

Selskapets formål er å utvikle, eie og drive Grønmo Golfbane i samarbeid med Grønmo  

Golfklubb samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet skal drives 

uten økonomisk vinning. 

 

§ 2. 

 

Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo. 

 

§ 3. 

 

Selskapets aksjekapital er kr. 1.500.000, fordelt på 1.500 aksjer, hver pålydende kr. 1.000, 

fullt innbetalt og lydende på navn. 

 

§ 4. 

 

Aksjeeiere skal ikke ha forkjøpsrett ved overdragelse av selskapets aksjer. 

 

Erverv av selskapets aksjer er betinget av styrets samtykke. 

 

§ 5. 

 

Selskapets styre skal bestå av 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styret 

velges for to år av gangen av generalforsamlingen, som også velger styrets leder.  

Leder og nestleder står på valg hvert sitt år.   

 

Selskapets firma tegnes av styrets leder og 1 styremedlem i forening. Styret kan meddele 

prokura. 

 

§ 6. 

 

Aksjeeier har rett til spill på Grønmo Golfbane og plikter å være fullt betalende medlem i 

Grønmo Golfklubb og å overholde klubbens vedtekter.  

 

Dersom aksjeeier er et selskap må medlemskapet i Grønmo Golfklubb være knyttet til en 

navngitt person, da det utelukkende kan være personlige medlemmer i et idrettslag. I et slikt 

tilfelle, blir aksjeeier solidarisk ansvarlig for det tilknyttede medlemmets forpliktelser overfor 

Grønmo Golfklubb.  

 

Dersom aksjeeier (eller personlig medlem tilknyttet aksjeeier som er et selskap) melder seg ut 

av Grønmo Golfklubb eller blir ekskludert eller dersom medlemskapet av andre grunner 

opphører, plikter aksjeeier snarest mulig og senest innen 3 måneder etter opphørstidspunktet 
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(«Salgsperioden») å selge samtlige av sine aksjer til ny(e) aksjeeier(e) som kan godtas av 

Grønmo Golfklubb. Aksjeeier som er et selskap, kan i stedet for salg/overdragelse utpeke nytt 

personlig medlem tilknyttet dette selskapets aksje. 

 

Godkjennelse av ny aksjeeier vil ikke skje før selgende aksjeeier har gjort opp sine 

forpliktelser overfor Grønmo Golfklubb.  

 

Ved salg av aksjer plikter selgende aksjeeier å betale Grønmo Golfklubb det til enhver tid 

gjeldende administrasjonsgebyr for administrering av salget.  

 

Forutsatt at det foreligger årsmøtevedtak i samsvar med nedenstående og vedtaket er gyldig 

på overtakelsestidspunktet, gjelder følgende rett, men ikke plikt: 

 

1. Grønmo Golfklubb kan etter selgers ønske overta selgers aksjer for NOK 1 pr. stk. 

2. Grønmo Golfklubb kan ved utløpet av Salgsperioden overta aksjeeiers usolgte aksjer 

for NOK 1 pr. stk. 

  

Dersom en aksje ikke er solgt eller overtatt av Grønmo Golfklubb i samsvar med § 6, 

bortfaller aksjeeiers plikt til å være medlem av Grønmo Golfklubb. Aksjeeier plikter da 

vederlagsfritt å overdra aksjen til Selskapet. 

 

§ 7. 

 

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år, primært samtidig med avholdelse av ordinært 

årsmøte i Grønmo Golfklubb, dog senest innen utgangen av juni måned. Innkalling skal 

foretas av styret med minst 8 dagers skriftlig varsel.  

 

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun 

melder skriftlig til styret i så god tid at den kan tas med i innkallingen.  Har innkallingen 

allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst en uke igjen til 

generalforsamlingen skal holdes. 

 

Generalforsamlingen ledes av styrets formann dersom ikke annen møteleder velges. 

 

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme.  Aksjonær kan la seg representere ved 

fullmektig med skriftlig fullmakt. 

 

§ 8. 

 

På den ordinære generalforsamling skal behandles:  

 

1. Styrets årsberetning.  

2. Godkjennelse av årsregnskapet og revisors årsberetning.  

3. Anvendelse av årsoverskuddet eller dekning av underskuddet i henhold til den fastsatte 

balanse.  

4. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse  

5. Valg av styre og varamedlemmer. 

6. Valg av revisor. 

7. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. 
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§ 9. 

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når 

aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjene krever det. 

 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel. 

 

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen. 

 
 


