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§ 1 Navn og Hjemsted. 

 Klubbens navn er Nordborg Golfklub, og dens hjemsted er Sønderborg Kommune. 

 

§ 2 Formål. 
 Klubbens formål er, 

 • at være samlingspunkt for, at flest mulige kan dyrke golf. 

 •  at tilbyde muligheder til klubbens medlemmer for på alle niveauer at forbedre deres viden om og 

færdigheder i golfspillet. 

 

§ 3 Organisation 

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og er undergivet dennes vedtægter, samt bestemmelser ved-

rørende golfsportens udøvelse 

 

§ 4 Medlemskab 

Stk. 1.  Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til spil på banen.   

    

Stk. 2.  Medlemskabet er bindende for kalenderåret, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til en 1.       

 Januar. Bestyrelsen kan undtagelsesvis fravige disse regler, når særlige forhold taler herfor 

 

§ 5 Kontingent 

Stk 1.  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og er gældende for det kommende 

kalenderår 

 

Stk. 2.    Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. 

 

Stk. 3.  Kontingentrestance over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimelig grund til at 

dispensere herfra.   

 Genoptagelse som medlem kan først ske, når restancen er betalt. 

  

§ 6 Generalforsamling 

Stk. 1.  Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

 

Stk. 2.  Generalforsamlinger afholdes i Nordborgområdet.   

 

Stk. 3.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt uden for bestyrelsen... 

 

Stk. 4.  Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en 

stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse 

vedtægter ikke foreskriver andet. Stemmeberettigede kan forlange skriftlig afstemning. 

 

Stk. 5.   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 en gang. Hvert stemmeberettiget 

medlem kan stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved 

stemmelighed skal omvalg afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med samme stemmetal. 

. 

Stk. 6.  De sager, der behandles på generalforsamlingen føres til referat, som underskrives af dirigenten. 
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§ 7 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1.  Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal ske på klubbens hjemmeside, 

klubbens infotavle og elektronisk til det enkelte medlem med mindst 14 dages varsel.  

 Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at klubben er i besiddelse af korrekt e-mail adresse.    

 Dato for generalforsamling offentliggøres senest 60 dage før.  

 

Stk. 2.  Dagsordenen 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, samt fastlæggelse af medlemskontingenter for kommende år. 

  5.  Indkomne forslag. 

  6.  Valg: 

 a.  Valg af formand i lige år 

 b.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 c.  Valg af revisor og revisorsuppleanter 

  7.  Eventuelt. 

 

Stk. 3.  Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, senest 30 dage før generalforsamlingen. 

Forslag fra medlemmer og bestyrelsen offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst ¼ af de stemmeberetti-

gede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom, med angivelse af de forslag der ønskes 

behandlet. 

 

Stk. 2.  Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse 

skal ske på klubbens hjemmeside, klubbens infotavle og elektronisk til alle stemmeberettigede medlemmer 

med mindst 14 dages varsel. 

 

§ 9 Bestyrelsen 

Stk. 1.  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at formanden vælges direkte på 

generalforsamlingen i lige år. De øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges med 3 i lige år og 3 i ulige år. Gen-

valg kan finde sted. 

 

Stk. 2.  Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 

 

Stk. 3.  Valgbar til bestyrelsen og som suppleanter er alle stemmeberettigede medlemmer. 

 I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling. 

 

Stk. 4.  Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 5.  Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens 

anliggender. 

 

Stk. 6.  Bestyrelsen træffer beslutninger på møder og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er 

til stede. 

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

Stk. 7. Bestyrelsens beslutninger føres til referat. 

 

§ 10 Tegning og hæftelse 
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Stk. 1.  Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 

 

Stk. 2.  Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 

 

Stk. 3.  Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. 

 

Stk. 4.  For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 

 

§ 11 Udvalg 

Stk. 1.  Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for – 

herunder det af DGU krævede handicap-udvalg. 

 

Stk. 2.  Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet. 

 

§ 12 Regnskab 

Stk. 1.  Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.   

 

Stk. 2.  Det reviderede regnskab offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 13 Regler 

Stk. 1.  For golfspillet i klubben gælder The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fast-satte regler, samt de af 

bestyrelsen, med Dansk Golf Unions godkendelse, fastsatte Lokale Regler. 

 

Stk. 2.  Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og orde-

nens opretholdelse inden for klubbens område.  

 

Stk. 3.  Spørgsmål og sager vedrørende golfregler, -etikette og -handicap behandles af en evt. turneringsledelse, 

alternativt af klubbens regel- og handicapudvalg. Sanktionsmuligheder efter overtrædelse kan være strafslag, 

tab af hul, diskvalifikation, handicapregulering, påtale eller advarsel. 

 

Stk. 4.  Spørgsmål og sager efter gentagne advarsler eller vedrørende klubbens ordensregler og øvrige bestemmelser 

behandles af bestyrelsen. Overtrædelse kan af bestyrelsen straffes med advarsel, karantæne og i grove eller 

gentagne tilfælde med eksklusion fra klubben. Eksklusion fra klubben kan kræves forelagt en 

generalforsamling. Indbringelse for en generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. 

 

Stk. 5.  Ovennævnte afgørelser kan af medlemmet endvidere indbringes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg inden 4 

uger efter afgørelsen er bekendtgjort, idet uopsættelige afgørelser under f.eks. en turnering dog ikke kan 

omstødes. 

 

§ 14 Vedtægtsændringer 

Stk. 1.   Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 

Stk. 2.   De vedtagne vedtægtsændringer skal for at opnå gyldighed godkendes af Sønderborg Kommune. 

 

 

§ 15 Opløsning 

Stk. 1.  Beslutning om klubbens opløsning kræver, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede på 

generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for 

forslaget. 
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Såfremt mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen og forslaget 

vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt indkalde til en 

ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.   

Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. 

 

Stk. 2.  Beslutning om opløsning af klubben skal efterfølgende godkendes af kommunen.  

 

Stk. 3.  I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmefler-

tal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen. 

 

Stk. 4. Foreningens overskud og formue kan ingensinde udloddes til foreningens medlemmer.  

Ved foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue - efter generalforsamlingens beslutning og med 

Sønderborg Kommunes godkendelse - tilfalde forening, fond, selvejende institution eller lignende organisation, 

der har et tilsvarende almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål inden for kultur-, idræts- eller 

fritidslivet her i landet eller i et andet EU/EØS-land. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. februar 1991. 

Ændret den 18. april 1991, den 4. februar 1993, den 2. april og 19. december 1997, den 1. april 2002, den 11. april 

2007, den 26. marts 2008, den 16. marts 2010, den 14. marts 2011, den 13. marts 2017, den 11. marts 2019 

 

 

 

Hans Oluf Reimer Hansen, Bent Nielsen, Marianne Agerley, Marie Petersen 

Morten Andresen, Hans Norup-Jensen, Christian Christensen 

 

 

 

Godkendt af Sønderborg kommune per mail den 2. maj 2019 
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Formand / Hans Oluf Reimer Hansen                                                       Næstformand / Bent Nielsen  


