
Noter til ændringsforslagene til Vedtægt for Norddjurs Golfklub – november 2018 

Hensigten med de foreslåede vedtægtsændringer er dels at indføre nogle reelle ændringer, dels at 
renskrive teksten, som naturligt nok er præget af, at vedtægterne i tidens løb er blevet ændret og 
suppleret i flere omgange af forskellige penneførere. 

Desuden har vi benyttet lejligheden til igen at følge den systematik og de formuleringer som DGU 
anbefaler i deres standardvedtægt, og endelig har vi fjernet nogle af de mere administrative 
bestemmelser, som bestyrelsen bør kunne tilpasse de aktuelle behov uden at det kræver 
vedtægtsændringer. 

I nedenstående noter til ændringsforslagene er de nye paragrafnumre skrevet med fed skrift og de 
nuværende med kursiv skrift.  

 

§ 1 og § 2, svarende til § 1 indeholder ingen reelle ændringer. 

I § 3 svarende til § 2 er det præciseret at medlemmerne skal være fysiske personer. D.v.s. at 
juridiske personer, f.eks. et firma ikke kan være medlem. Endvidere er kategorien passiv/par 3 
medlem adskilt i 2 medlemskaber, fordi de ikke har samme rettigheder. 

I § 4 svarende til § 3 er det ikke længere nødvendigt, at indmeldelse fra unge under 18 år skal 
underskrives af forældrene.  

§ 5 svarende til § 4 er indholdsmæssigt uændret, det er dog præciseret, at økonomiske 
mellemværender skal være afviklet ifm. kategoriskift af medlemskab. 

I § 6 svarende til § 5 er bestemmelserne om ”indmeldelsesgebyr” udgået og erstattet af en 
bestemmelse om fastsættelse af størrelsen af den loyalitetsrabat , som vi i praksis opererer med 
for seniorer.  

Desuden er de praktiske detaljer omkring opkrævning og betaling overladt til bestyrelsen. 

I § 7 svarende til § 6 er der sket en stramning omkring sanktioner ved restance. Restancer udover 
1 måned medfører fratagelse af spillerettigheder, mens restance udover 3 måneder som hidtil 
medfører eksklusion. Endvidere er det fremover bestyrelsens beslutning, hvor stort et 
rykkergebyr, der pålægges rykkere. 

I § 8 svarende til § 7 er det præciseret hvordan generalforsamlingen skal indkaldes, nemlig ved e-
mail, opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside. 

For at medlemmer og bestyrelse skal være bedst muligt forberedt til generalforsamlingen skal 
forslag fra medlemmerne fremgå allerede af indkaldelsen. Det forudsætter, at forslag indleveres 
inden indkaldelsen udsendes, hvorfor  forslag skal være indsendt senest 1. november. I praksis vil 
der blive udsendt et advis om generalforsamlingen og forslag i god tid inden d. 1. november. 

Udover disse mere tekniske forhold er der i § 8 følgende ændring til § 7: 

Kandidater til ledige bestyrelsespladser og til suppleanter skal indsendes som forslag for at kunne 
deltage i valgene. Der kan således ikke som hidtil opstilles kandidater under selve generalfor-
samlingen. 



I § 9 svarende til § 8 er det præciseret at der skal vælges 2 suppleanter. 

I § 10 svarende til § 9  er der en ændring af afstemningsmetoden ved personvalg, således at man 
skal afgive stemme på højst det antal personer, der skal vælges, mens man hidtil har skullet afgive 
stemme på netop det antal, der skulle vælges. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal stemme 
på kandidater, man måske ikke kender. 

§ 11 svarende til § 10 har kun redaktionelle konsekvensrettelser.  

§12 svarende til § 11  beskriver, at bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen i stedet for 
som hidtil 2 år. Som konsekvens heraf skal der hvert år afgå 2 henholdsvis 2 og 3 medlemmer, 
mens der hidtil er afgået 3/4. Det betyder en langt bedre kontinuitet i bestyrelsen, da det typisk  
varer ca. 1 år, at blive ”dus” med opgaver og arbejdsgange. Det forhindrer omvendt ikke, at man 
kan forlade bestyrelsen, når man ønsker det. 

Begrebet "honorær" i forbindelse med sekretær er udgået. Honorær betyder ulønnet og alle 
bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. 

 
Suppleanterne vælges som hidtil for ét år ad gangen. I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder 
suppleanterne i bestyrelsen med samme valgperiode som det udtrædende bestyrelsesmedlem. 

§ 13 svarende til anden del af § 12 beskriver at formænd for udvalg ikke 
nødvendigvis/sædvanligvis skal være et bestyrelsesmedlem, men der skal dog være et 
bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.  

§ 14  har samme indhold som første del af § 12. 

§ 15  svarer uændret til § 13 

§ 16  svarer uændret til § 14. 

I § 17 svarende til § 15 er ” midlertidig udelukkelse” erstattet af ”midlertidig fratagelse af spilleret” 
med samme betydning. 

Desuden kan et medlem  få sin straf prøvet af generalforsamlingen og i næste instans af DGUs  
Amatør- og Ordensudvalg. 

§ 18 svarer uændret til § 16.  

 

 


