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Vedtægt for Norddjurs Golfklub                       
 
 
§ 1 - Navn og hjemsted 
 
Klubbens navn er Norddjurs Golfklub. 
 
Klubben er stiftet i 1991, og har hjemsted i Norddjurs Kommune. 
 
Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt deres love 
og bestemmelser. 
 
 
§ 2 – Formål 
 
Klubben er en almennyttig forening, hvis formål er at skabe og vedligeholde de fysiske og sociale rammer 
for, at medlemmerne kan dyrke golfsporten individuelt og i fællesskab under de bedst mulige forhold.  
 
Det er også klubbens formål at udbrede kendskabet til golfsporten og klubben for derved at bidrage til de 
sunde fællesskaber og fritidsaktiviteter i lokalområdet. 
 
Klubben skal endvidere medvirke til at trække turister, især golfturister til Djursland.   
 
Klubben skal for at opfylde sit formål etablere, eje, drive og udvikle en golfbane med tilhørende faciliteter og 
organisere de dertil hørende idrætslige og sociale aktiviteter.  
 
 
 
§ 3 – Medlemskab 
 
Som medlem kan optages enhver fysisk person, som tilslutter sig klubbens formål og vedtægt.  
 
 
Klubben har følgende medlemskategorier:  
 
1.   Børn                                    til og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 11 år 
2.  Juniorer                                fra og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 12 år til og med det                          
                                                  kalenderår, hvor medlemmet fylder 18 år    
3.   Ungseniorer                        fra og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 19 år til og med det  
                                                  kalenderår, hvor medlemmet fylder 25 år                     
4.   Seniorer                              fra og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 26 år. 
5.   Fleksmedlemmer 
6.   Langdistancemedlemmer     
7.   Par 3 Bane medlemmer 
8.   Prøvemedlemmer 
9.   Passive                                           
 
Kun medlemmer i kategorierne 1-6 har ret til at spille på 18 hullersbanen. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for medlemskab i kategorierne 5-9.  
 
 
§ 4 – Indmeldelse 
 
Indmeldelse sker skriftligt til klubbens Sekretariat. Bestyrelsen kan periodevis begrænse optagelsen af aktive 
medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. 
Bestyrelsens beslutning om begrænsning skal godkendes af den førstkommende Generalforsamling. 
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§ 5 - Udmeldelse og kategoriskift 
 
Medlemskab er bindende for et halvt år, og udmeldelse eller overgang til lavere medlemskategori, bortset fra de 
aldersbestemte kategorier, skal ske skriftligt til Sekretariatet med 1 måneds varsel til en 1. januar eller en 1. juli. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående. 
 
I forbindelse med udmeldelse eller kategoriskift skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med 
klubben afvikles. 
 
 
§ 6 – Kontingent 
 
Det årlige kontingent for hver medlemskategori fastsættes hvert år af generalforsamlingen efter bestyrelsens 
indstilling. 
 
Generalforsamlingen fastsætter endvidere hvert år efter bestyrelsens indstilling størrelsen af den 
loyalitetsrabat, som seniorer opnår efter 4 års medlemskab. 
 
Kontingenter betales halvårligt forud med forfaldstidspunkt 1. januar og 1. juli og opkræves ved bestyrelsens 
foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsterminer og opkrævningsformer. 
 
 
§ 7 – Restance 
 
Kontingentrestance ud over 1 måned fra forfaldsdatoen medfører fratagelse af spillerettigheder. Restance ud 
over 3 måneder fra forfaldsdatoen medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at 
dispensere herfra.  
 
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede. 
 
Bestyrelsen kan pålægge rykkerskrivelser et opkrævningsgebyr, hvis størrelse fremgår af golfklubbens 
hjemmeside. 
 
 
§ 8 - Ordinær generalforsamling 
 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i Norddjurs Kommune hvert år den sidste torsdag i november måned. 
 
Indkaldelse sker ved e-mail, opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel med 
angivelse af dagsorden, forslag fra bestyrelsen, indkomne forslag fra medlemmerne, hvem der er på valg, og 
hvem der vil kandidere til ledige bestyrelsespladser og til suppleantpladserne. 
Revideret regnskab skal samtidig med indkaldelsen være tilgængeligt på klubbens hjemmeside. 
 
Forslag, herunder navne på kandidater, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 
indsendt til Sekretariatet senest 1. november.  
 
Alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen. 
Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har 
stemmeret med hver én stemme. 
 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 
 
§ 9 - Dagsorden for ordinær generalforsamling 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
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2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter og indskud  
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Forslag fra medlemmerne 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
8. Valg af revisor  
9. Eventuelt 
 
 
§ 10 – Generalforsamlingens gennemførelse 
 
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen eller 
suppleant. 
Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
Beslutninger og valg træffes ved simpelt stemmeflertal.                                                                                                                            
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 
stemmer for. 
 
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger det.   
 
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig 
afstemning efter følgende afstemningsmetode:  
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det 
antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg 
straks afholdes mellem de kandidater, der har lige stemmetal, efter samme regler såfremt der stadigt er ubesatte 
poster. 
 
Den suppleant, der har fået flest stemmer er 1. suppleant. 
 
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal godkendes og underskrives af 
dirigenten. 
Det godkendte referat skal senest 14 dage efter generalforsamlingen være tilgængeligt på klubbens 
hjemmeside. 
 
 
§ 11 - Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de 
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen - med angivelse af de 
forslag, der ønskes behandlet. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse 
skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke er medlem af 
bestyrelsen eller suppleant. I øvrigt gælder for den ekstraordinære generalforsamling de samme regler for 
beslutninger, afstemninger og personvalg, som er gældende for den ordinære generalforsamling. 
 
Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og 
underskrives af dirigenten. 
Det godkendte referat skal senest 14 dage efter generalforsamlingen være tilgængeligt på klubbens 
hjemmeside. 
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§ 12 - Bestyrelsens sammensætning 
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. Hvert år afgår 2 henholdsvis 2 og 3 
medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. 
 
Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
 
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder 1. suppleant og derefter 2. suppleant i bestyrelsen med samme 
valgperiode som det udtrædende bestyrelsesmedlem. 
 
 
§ 13 - Bestyrelsens kompetence 
 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens 
anliggender. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 
 
Suppleanterne kan efter bestyrelsens bestemmelse deltage i bestyrelsens møder med taleret, men uden 
stemmeret. 
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
 
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. 
Et juniorudvalg skal nedsættes for at varetage børns og unges interesser i klubben.  
 
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Der skal være et bestyrelsesmedlem i hvert af de af bestyrelsen 
nedsatte udvalg. Udvalgsformanden udpeger udvalgets øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes 
opgaver og kompetence, og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. 
 
Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes et referat, som skal være tilgængelig for medlemmerne, dog ikke for 
så vidt angår sager, der ifølge deres natur er lukkede. 
 
 
§ 14 - Tegning og hæftelse 
 
Klubben tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. I formandens fravær tegnes klubben ved 
uopsættelige sager af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.   
 
Optagelse af større lån, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en general-
forsamling. 
 
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 
 
For de af bestyrelsen indgåede forpligtelser på klubbens vegne hæfter alene klubbens formue. 
 
 
§ 15 – Regnskab 
 
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. 
 
Regnskabet skal være revideret af den valgte revisor inden d. 31. oktober.  
 
Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest samtidig med indkaldelsen til 
den ordinære generalforsamling. jf. § 8. 
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§ 16 - Særlige bestemmelser i relation til DGU 
 
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, og tildeling 
af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system. 
 
 
§ 17 – Medlemsforpligtelser og disciplinære sanktioner  
 
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen finder nødvendige af hensyn 
til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område og virke. 
 
Opfylder et medlem ikke sine forpligtelser eller handler et medlem til skade for klubben, kan bestyrelsen straffe 
vedkommende med advarsel, karantæne, midlertidig fratagelse af spilleret, eller i gentagne eller grove tilfælde 
med udelukkelse fra klubben.  
 
Dette gælder også for greenfeespillere. 
 
Bestyrelsens afgørelser om et medlems rettigheder og forpligtelser, herunder idømmelse af disciplinære 
sanktioner kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for 
generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.  
 
Alle afgørelser truffet af klubben, kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg 
inden 4 uger efter generalforsamlingen.  
 
 
§ 18 – Opløsning af klubben 
 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål særligt indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling.  
 
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede, 
og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget om opløsning. 
 
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men forslaget dog er 
vedtaget af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 
dages varsel indkalde til en ny 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. 
 
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere 
fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold, dog skal evt. overskydende 
formue anvendes til almennyttige formål. 
 
 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. november 2018. 
 
 
Dirigent 
 
 
___________________________________ 
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