Vedtægter
Vedtaget på generalforsamlingen
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§1
Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune.
Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet at udbrede kendskabet til golf
og øge medlemmernes færdighed i spillet samt at etablere og drive en golfbane og organisere de dertil
hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under bedst mulige
forhold.
Endvidere lægges der stor vægt på, at klubben sørger for et socialt engagement..
Klubben er repræsenteret overfor de kommunale myndigheder ved foreningsrepræsentanter i det lokale
Idrætsråd.
Klubben er medlem af Dansk Golf Union, hvis amatørbestemmelser er gældende for klubbens
amatørmedlemmer.

§2
Nye medlemmer kan optages efter følgende prioritering:
1. Passive = tidligere aktive.
2. Ægtefæller/samlever (på venteliste) til aktive medlemmer.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som kan begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn. I
så fald føres en venteliste. For optagelse på venteliste opkræves et årligt gebyr, som fastsættes af
bestyrelsen.
Passive medlemmer har hverken ret til at spille på banen eller som green fee spiller og har ikke stemmeret
på generalforsamlingen.
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for
medlemskab, herunder bl.a. green fee gensidighedsprincippet, som giver spillere fra andre klubber under
DGU ret til at spille på banen mod forudgående erlæggelse af green fee.

§3
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende
medlemskategorier:
1. Juniorer: Til og med det kalenderår man fylder 18.
2. Yngling: 19 til 21 år inkl.
3. Studerende og lærlinge: Fra 22 år inkl. Den studerende skal kunne forevise studiekort og være
SU berettiget, eller forevise lærekontrakt
4. Seniorer: Fra og med det kalenderår man fylder 22 år.
5. Passive medlemmer = tidligere aktive
6. Rangemedlem/Venteliste.
Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud/administrationsomkostninger.
Administrationsomkostninger/indskud fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, som et
maksimum. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde (kampagner) give mulighed for at regulere beløbet.
Administrationsomkostninger/indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.
Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan overgå til aktivt medlemskab uden
betaling af nyt indskud.
Studerende og lærlinge beregnes i forbindelse med kontingent og administrationsomkostninger/indskud som
ynglinge.
Kontingentet er et kalenderårskontingent, men medlemmerne tilbydes at betale i 2 halvdele, med forfald den
1. februar og 1. august.
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
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Kontingentets størrelse kan dog reguleres indenfor et kalenderår med en generalforsamlingsbeslutning og et
tillæg til kontingentet, kan opkræves i august måned samme år.
Kontingentrestance udover 1 måneder medfører lukning af DGU kort.
Såfremt klubben rykker medlemmet for kontingentindbetaling, pålægges medlemmet et rykkergebyr.
Medlemskab er bindende for et kalenderår, og udmeldelse kan kun ske skriftligt inden et nyt kalenderår
starter. Det samme er gældende for overgang fra aktiv til passivt medlemskab.
For juniorer gælder særlige vilkår for udmeldelse. Juniorer kan udmelde sig to gange årligt – til den 30.6. og
til den 31.12.

§4
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Albertslund kommune hvert år inden udgangen af februar måned, 1.
gang februar 2015.
Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmer med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden. Indkaldelse skal vedlægges regnskab og budget, samt indstilling af kontingentforslag.
Alle medlemmer, som har oplyst e-mail adresse til klubben får dagsorden samt bilag tilsendt med elektronisk
post. Alle medlemmer som ikke har oplyst e-mail adresse til klubben kan afhente dagsorden samt bilag i
papirudgave på klubbens kontor.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen, uden for bestyrelsen, valgt dirigent.
Stemmeberettiget, med hver én stemme, er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, og som ifølge dansk
lov er personligt myndige.
Der kan stemmes ved FULDMAGT. Et medlem kan dog aldrig råde over mere end en fuldmagt. Fuldmagten
skal lyde på navn.
Aktive juniormedlemmer over 12 år, passive medlemmer og venteliste medlemmer har adgang til
generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. På ethvert stemmeberettiget medlems
forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning
efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang.
Hver stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én
stemme på hver kandidat.
I tilfælde af stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige
stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de
forslag, der ønskes behandlet.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og
indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær
generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan dog tidligst finde sted 3 uger efter den ordinære
generalforsamling.
Over forhandlingerne på en generalforsamling føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
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§5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent og den særlige pulje.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand (på ulige årstal).
8. Valg af kasserer (på lige årstal).
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af bestyrelsessuppleant
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet
skriftligt til bestyrelsen senest 1. januar, første gang 1. januar 2015. Forslag fra medlemmer og fra
bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§6
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 4 til 6 medlemmer, som alle vælges for 2 år ad gangen.
Formanden er på valg i ulige årstal og kassereren er på valg i lige årstal. Der vælges mindst 2 medlemmer
til bestyrelsen i lige årstal og mindst 2 medlemmer i ulige årstal.
Der vælges 1 bestyrelsessuppleant hvert år.
Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af flere ekstraordinære udtrædelser af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste
generalforsamling.

§7
Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær, baneudvalgsformand og turneringsudvalgsformand og
fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol

§8
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens
anliggender.
Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening, eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Et bestyrelsesmedlem må ikke
have sin væsentligste indtægt fra lønnet arbejde i golfklubben. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke have lønnet
arbejde/honorarer fra et udvalg hvor han/hun selv sidder som formand.
Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en
generalforsamling.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
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§9
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.
Således at der minimum skal være et junior-, turnerings-, og handicapudvalg. Medlemmer i udvalgene
indsættes for et år ad gangen.
Et bestyrelsesmedlem er formand for hvert udvalg, i det omfang det er muligt, og bestyrelsen skal godkende
udvalgets øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

§ 10
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Første gang er dog en 15 måneders periode fra 1.10. 2013 til 31.12. 2015
§ 11
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de
af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes
handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og
ordenens opretholdelse, indenfor klubbens område. Bestemmelserne offentliggøres i klubbens lokale regler
og ordensforeskrifter. Herunder at det kun er aktive medlemmer, med gyldigt DGU kort, har ret til at spille på
banen.
Overtrædelse af lokale regler og ordensforeskrifter kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i
gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben,
Dog kan afgørelsen om udelukkelse af et medlem kræves forelagt en generalforsamling.
Indbringelse for en generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse
kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- & Ordensudvalg.

§ 12
Ophævelse af klubben kan kun ske ved beslutning på én i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling på
hvilken der tillige skal træffes beslutning om klubbens afvikling af eventuelle forpligtelser, samt at formuen
overgår til almene formål via DGU.
Til beslutning om ophævelse kræves, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer er mødt til den pågældende
generalforsamling, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt det nævnte antal
medlemmer ikke er til stede, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling,
på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte
stemmeberettigedes antal.
Klubbens formue opbevares betryggende i pengeinstitut.
Dette sæt vedtægter, som er revideret på klubbens ordinære generalforsamling den 27. november 2013,
træder i kraft dags dato.
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