VEDTÆGTER
for

HIRTSHALS GOLFKLUB
2018
§1
Klubbens navn er "Hirtshals Golfklub", og dens
hjemsted er Hjørring Kommune.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer og
give disse særlige rettigheder.

Klubbens formål er at drive golfbanen, Kjulvej
10, 9850 Hirtshals med dertil hørende faciliteter.

§4
Bestyrelsen kan suspendere medlemmer med
tab af bl.a. spilleret til følge, såfremt de er i restance med kontingentbetaling i over 1 måned.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der
trods påkrav afsendt 1 måned efter forfald ikke
betaler skyldige ydelser inden en af bestyrelsen
fastsat frist. Medlemmet må i så fald respektere
eventuel venteliste ved genoptagelse. Medlemsrettighederne kan først genoptages, når kontingentet og andre skyldige ydelser for hele den
mellemliggende periode er betalt.

Klubben skal herunder organisere de idrætslige
aktiviteter på banen samt vedligeholde golfbaneanlægget med dertil hørende arealer, veje,
bygninger, redskaber, inventar og installationer,
således at klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet under de bedst mulige forhold.
Klubben skal være medlem at Dansk Golf Union.
§2
Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Medlemmernes rettigheder og forpligtelser fastsættes af bestyrelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af november måned i et år, for
hvilket år det udtrædende medlem betaler fuldt
kontingent.
§3
Kontingenter, indskud og greenfee samt betalingsterminer og tilbagebetalingsregler fastsættes af bestyrelsen. Seniorkontingent kan hvert år
forhøjes med højst 100 kr. og ungdoms- og juniorkontingent med 25 kr. pr. år, medmindre
bestyrelsen forelægger en yderligere forhøjelse
for medlemmerne senest forudgående 1. december ved opslag i klubhuset og besked via
Golfbox.
Medlemskategorierne skal mindst være følgende:
•

•

Aktive medlemmer:
• Seniorer over 22 år med betalt indskud.
• Seniorer over 22 år uden indskud.
• Unge 18-21 år
• Juniorer under 18 år.
• Studerende 22-30 år
• Longdistance medlemmer.
Passive medlemmer.

Medlemmernes alder registreres 31. december
hvert år.

§5
"The Royal and Ancient Golf Club of St, Andrew"
's regler er gældende ved spil på banen. Lokalregler kan vedtages af bestyrelsen efter DGU's
regler.
Klubbens bestyrelse fastsætter endvidere ordensregler for ophold i klubhus og på banen.
Overtrædelse af disse regler kan medføre suspension af rettigheder eller evt. i grovere tilfælde eksklusion af klubben efter bestyrelsens afgørelse. Ved genoptagelse af medlemskab følges
reglerne i § 4. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for DGU's amatør- og ordensudvalg.
§6
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år
inden udgangen af marts måned. Den skal indkaldes med mindst 21 dages varsel via mail til
medlemmernes senest oplyste mailadresse,
samt i digitale medier og ved opslag i klubhuset
med angivelse af dagsorden.
Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig opfordring fra mindst 25
% af klubbens aktive medlemmer, med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på

1

samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
skal være følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det
forløbne år.
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget.
Forslagsbehandling.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Eventuelt.

§7
Alle medlemmer af Hirtshals Golfklub, der har
betalt forfaldent kontingent før generalforsamlingens afholdelse, har ret til at være til stede, at
udtale sig og at stemme på enhver generalforsamling.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt der er
givet til et andet stemmeberettiget. En fuldmagt
er kun gældende for ét møde. Hvert medlem kan
kun medbringe én fuldmagt.
Fuldmagten skal være fremlagt til bestyrelsens
godkendelse inden valg af dirigent.
§8
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender
ved simpelt stemmeflertal.
Gennemførelse af vedtægtsændringer kræver
dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
§9
Der skal føres protokol over generalforsamlingerne. Protokollen skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
Optagelse af større lån samt køb eller salg af
fast ejendom kræver vedtagelse på en generalforsamling.
§12
Klubben tegnes af 5 medlemmer af bestyrelsen i
forening.
§13
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og er beslutningsdygtig ved 4 medlemmers tilstedeværelse.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden lader beslutningsprotokol føre
og sørger for at beslutningerne udføres.
§14
Bestyrelsen udpeger medlemmer til ethvert af
bestyrelsen nedsat udvalg.
§15
Handicapudvalget fastsætter handicap for medlemmer, der har Hirtshals Golfklub som hjemmeklub, i henhold til DGU's handicapsystem.
§16
Vedtagelse af forslag om golfklubbens opløsning
eller fusion med anden forening kan alene ske
på en til dette formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
I tilfælde af klubbens opløsning skal likvidationsprovenuet anvendes til almene formål.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oSåledes vedtaget på ordinær generalforsamling i
Hirtshals den 22. maj 2018.
Dirigent:

Svend Ravn

Bestyrelsen i Hirtshals Golfklub

§10
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Formand:

Jan Christiansen

Regnskaberne revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret.

Næstformand:

Jesper Gammelgaard

§11
Klubbens bestyrelse består af 5-7 medlemmer,
der vælges af generalforsamlingen. Valget gælder for 3 år ad gangen. Alene myndige medlemmer er valgbare. Genvalg kan finde sted. Ved
vakance i årets løb kan bestyrelsen vælge et
eller flere medlemmer til at fungere indtil næste
ordinære generalforsamling.

Kasserer:

Bodil Vidarsson

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse at
klubben, og træffer bindende beslutninger på
klubbens vegne. Bestyrelsen repræsenterer i
øvrigt klubben udadtil i enhver henseende.

Bestyrelsesmedlem:

Flemming Myrup

Bestyrelsesmedlem:

Jens-Peter Thomsen

Bestyrelsesmedlem:

Bjarne Krogh

2

