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Vedtægter for Sejerø Golfklub 
 

KLUBBEN 

§ 1  
Klubbens navn er Sejerø Golfklub og dens hjemsted er Sejerø i Kalundborg 
kommune.  
 
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke 
golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede 
kendskabet til golfsporten.  
 
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.  
 
Klubben ejer ikke nogen golfbane per dags dato. Derfor må klubben sikre 
medlemmernes mulighed for at spille golf ved indgåelse af aftale med en tredje part 
om brugsret til en golfbane og skal organisere de dertil hørende idrætslige 
aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst 
mulige forhold.  
 

MEDLEMMER 

§ 2  
Sejerø Golfklub er åben for alle. Kun fysiske personer kan optages som medlem. 
Optagelse kan ske som aktivt eller passivt medlem. Indmeldelse skal ske til 
klubbens bestyrelse. Skriftligt svar om optagelse eller afslag skal meddeles indenfor 
en måned. 
 
 
Klubben omfatter mindst følgende medlemskategorier:  

1. Aktive voksne med fuld spilleret på Sejerø Golfbane 
2. Aktive voksne med begrænset spilleret på Sejerø Golfbane. 
3. Aktive juniorer med fuld spilleret på Sejerø Golfbane 
4. Aktive juniorer med begrænset spilleret på Sejerø Golfbane. 

 
Udover ovenfor nævnte kategorier kan bestyrelsen efter behov indføre andre 
kategorier og underkategorier af medlemskaber. 
 

§ 3 
Indskud, administrationsgebyr og kontingenter fastsættes af generalforsamlingen for 
et kalenderår ad gangen efter bestyrelsens indstilling og opkræves ved bestyrelsens 
foranstaltning.  
 

§ 4 
Ved optagelse i klubben som aktivt medlem betaler aktive voksne medlemmer et 
første fuldt kontingent. Alle der under kalenderåret fylder 19 år regnes som voksne. 
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Ved optagelse i klubben som aktiv junior betaler juniormedlemmer et første fuldt 
kontingent. Aktiv junior er man til og med det kalenderår, man fylder 18 år.  
 
Medlemskabet i klubben fornyes automatisk løbende ved indbetaling af et nyt 
kontingent senest den sidste februar det pågældende år. Kontingentrestance efter 
den 1. marts medfører eksklusion. Efter eksklusion skal et tidligere medlem ansøge 
om nyt medlemskab. 
 
Medlemmer skal følge klubbens lokale regler og ordensregler. 
 
De af medlemmerne betalte indskud og kontingent, kan ikke forlanges tilbagebetalt 
ved ophør af medlemskab. DGU-kort skal afleveres til klubben ved ophør af 
medlemskab. 
 
 

GENERALFORSAMLING 

§ 5 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.  
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Sejerø inden udgangen af 
november måned. Indkaldelse skal ske skriftligt (email) med mindst 14 dages varsel 
med angivelse af dagsorden.  
 
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. 
  
Ved generalforsamlingen er kun aktive medlemmer der har betalt kontingent under 
året inden udgangen af september måned samme år og personligt myndige, 
stemmeberettigede. Der kan stemmes ved fuldmagt, et medlem kan dog aldrig råde 
over mere end en fuldmagt, som skal lyde på navn og medlemsnummer. 
 
Afstemning foretages normalt ved håndsoprækning. På ethvert stemmeberettiget 
medlems forlangende skal der afholdes hemmelig skriftlig afstemning.  
 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer 
kræver dog, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer 
stemmer derfor.  
 
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anven-
des hemmelig skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes 
om samtlige ledige poster på en 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 efter samme regler 
mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.  
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når 
mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring 
herom til bestyrelsens formand 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.  
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Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives 
af dirigenten.  
 

§ 6  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:  

1. Valg af dirigent.  
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår.  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til 

godkendelse.  
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter og 

administrationsafgifter for det kommende regnskabsår.  
5. Forslag fra bestyrelsen.  
6. Forslag fra medlemmerne.  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
8. Valg af 1 intern revisor og 1 revisor-suppleant.  
9. Eventuelt.  

 
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær general-
forsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen før den 1. oktober. Forslag fra 
bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.  
 

BESTYRELSE 

§ 7  
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen blandt 
klubbens medlemmer, idet der årligt afgår 1, 2 og 2 bestyrelsesmedlemmer, første 
gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet.  
 
Valgbar til bestyrelsen og som suppleant er ethvert stemmeberettiget medlem.  
 
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.   
 
Bestyrelsen har en 1. og en 2. suppleant, som vælges hvert år. Genvalg af 
suppleanter kan finde sted. Suppleanterne indkaldes til og deltager passivt i 
bestyrelsesmøderne.  
 
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder 1. og evt. 2. suppleant indtil næste 
generalforsamling.  
 

§ 8  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer 
og fastsætter selv sin forretningsorden.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst 
yderligere 2 af dens medlemmer eller deres suppleanter er til stede. Når et 
bestyrelsesmedlem ikke er nærværende ved bestyrelsesmøde indtræder suppleant i 
bestyrelsesmedlemmets sted.  
 
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 
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Bestyrelsens protokoller er tilgængelige for klubbens aktive medlemmer efter aftale 
med formanden eller næstformanden.  
 

§ 9 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, 
beslutning i klubbens anliggender. 
 
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et 
bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 
 
Bestyrelsen indgår aftaler om brugsret med en baneejer i henhold til 
generalforsamlingens mandat. 
 
Optagelse af 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. 
 

UDVALG 

§ 10  
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens 
opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg 
samt de andre udvalg der efter generalforsamlingens og bestyrelsens opfattelse 
måtte være behov for. 
 
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes 
øvrige medlemmer.  
 
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier 
for udvalgsarbejdet.  
 

REGNSKABER 

§ 11  
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Det reviderede regnskab 
udsendes i skriftlig form til samtlige medlemmer samtidigt med indkaldelsen til den 
ordinære generalforsamling.  
 
Bestyrelsen skal udarbejde et budget der skal godkendes af generalforsamlingen. 
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ORDENSREGLER  

§ 12  
For golfspillet følges de af ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” 
fastsatte regler. 
 
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte 
betingelser for medlemskab.  
 
Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som måtte findes fornødne. Disse skal 
godkendes af Dansk Golfunion. 
 
Klubben respekterer DGU's regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk kort og 
DGU fritspilskort.  
 

§ 13 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn 
til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Disse 
regler opslås i klubhuset. Ethvert medlem er forpligtiget til at rette sig efter de 
bestemmelser der fastsættes med hensyn til spillets og ordenens opretholdelse på 
banen og i klubhus.  
 
Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne 
eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. 
Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions 
Amatør- og Ordensudvalg. Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere 
kræve forelagt en generalforsamling. Forelæggelsen har ikke opsættende virkning.  
 

HANDICAP  

§ 14  
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.  
 

OPLØSNING AF KLUBBEN  

§ 15  
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemme-
berettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 
af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på 
generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede 
stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages 
varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den 
første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede 
stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.  
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I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsam-
lingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde 
ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. Eventuelt 
overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Unions Ungdom.  
 
Således vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamling på Sejerø den 6. 
december 2009.  
 
 
 
 
 
   

Jens Thomassen   
Formand, Sejerø Golfklub 
 

 Dirigent 

 


