
 

 

 

Vedtægter for Bogense Golfklub 
 

 

 

S 1. Klubbens navn, hjemsted og formål 

Klubbens navn er Bogense Golfklub, og dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Klubbens 
formål er at forestå, fremme og organisere de sportslige aktiviteter på H. C. Andersen Golfs 
bane, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under bedst mulige forhold. 
Endvidere kan klubben om fornødent selv drive golfbanen med de tilhørende faciliteter.  

S 2. Klubbens medlemskab af andre organisationer 

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. 

 

S 3. Optagelse af medlemmer 

Både aktive medlemmer og medlemmer med begrænsede rettigheder optages. Kun personer 

kan optages som medlemmer. Indmeldelse sker skriftligt til klubbens bestyrelse, som 

periodevis kan begrænse tilgangen af hensyn til kapacitet. Såfremt tilgangen er begrænset 

føres ventelister efter objektive kriterier. Umiddelbart efter optagelse afkræves hvert medlem 

det første kontingent samt eventuelt indskud. 

 

S 4. Kontingenter og indskud 

Kontingent og indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter 

bestyrelsens indstilling. 

Indenfor kategorierne aktive medlemmer og medlemmer med begrænsede rettigheder inddeles 

medlemmerne i medlemsgrupper. Kontingentet varierer efter medlemsgruppe. 

Medlemsgruppeinddelingen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

For aktive medlemmer fastsættes satserne for den kommende periode 01.07 til 30.06, idet 

kontingentet forfalder halvårsvis forud 01.01 og 01.07. 

For medlemmer med begrænsede rettigheder fastsættes satserne sæson-/helårsvis med forfald 

01.01. 

Udover kontingent kan medlemmerne pålægges at betale et indskud, der fastsættes af 

generalforsamlingen. Indskuddene varierer efter medlemsgruppe. 

Indskud tilbagebetales ikke ved udtræden. 

Bestyrelsen kan i løbet af en sæson fastsætte konkrete tilbud for nye medlemskaber med 

begrænsede rettigheder. Ved fortsættelse i sæsonen derefter skal medlemsgruppen godkendes 

jf. ovenfor. 



S 5. Udmelding og udelukkelse af medlemmer 

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder 

rimeligt grundlag for at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele 

restancen er betalt af den ekskluderede. 

Såfremt et medlem er i restance med sit kontingent i mere end 1 måned udelukkes medlemmet 

fra deltagelse i de af klubben arrangerede turneringer. 

Udmeldelse eller ændring af medlemsstatus kan udelukkende ske med 1 måneds skriftlig 

varsel til den 30.06 eller til den 31.12. 

 

S 6. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling samt vedtægtsændringer 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær 

generalforsamling afholdes i Nordfyns Kommune hvert år i marts måned. 

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. 

Indkaldelsen skal enten ske pr. brev eller mail til medlemmerne. Såfremt der foreligger forslag 

om vedtægtsændringer, skal dette oplyses i indkaldelsen. 

Samtidig med udsendelse sættes indkaldelsen på klubbens internetside, idet den her 

suppleres med dagsorden, oplysninger om indkomne forslag til behandling, hvilke 

bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter med flere, der er på valg m.v. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 1. februar. 

Generalforsamlingen afholdes på dansk og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke 

har sæde i bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde 

og stemmeafgivning. 

Stemmeberettigede er udelukkende aktive medlemmer, der ifølge dansk lovgivning er 

personligt myndige. Disse medlemmer har én (1) stemme hver. Et medlem kan skriftligt 

meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig ved en generalforsamling. Et 

medlem kan højst repræsentere tre (3) andre medlemmer ved skriftlig fuldmagt. 

Øvrige medlemmer har adgangs- og taleret på generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. 

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves der dog, at forslag herom har været anført j 

indkaldelsen og at 2/3 at de repræsenterede medlemmer stemmer herfor. 

Bestyrelsen kan foretage redaktionelle og lovpåbudte ændringer i vedtægterne. 

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. 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 én gang. Hvert stemmeberettiget medlem må højst 

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

stemmelighed skal omvalg straks holdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige 

stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når 

mindst 10% 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. 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten 

og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

 

S 7. Dagsorden for generalforsamlinger 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemsgrupper, medlemskontingent og indskud 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 

S 8. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af 

generalforsamlingen for en 2årig periode. 

Af bestyrelsen afgår hvert år mindst tre (3) 

medlemmer. Genvalg kan finde sted. 

Valgbar til bestyrelse og suppleanter er ethvert stemmeberettiget medlem. Personer fra 

golfbanens ejerkreds kan ikke vælges til bestyrelsen. 

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer denne sig blandt de valgte suppleanter. 

S 9. Bestyrelsens konstituering og forretningsorden 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og 

fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen 

(oprundet) af de øvrige medlemmer er til stede, og træffer sin beslutning ved simpelt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens 

fravær vil næstformandens stemme ved stemmelighed være afgørende. 

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. 

 

S 10. Tegningsregler, hæftelse og fuldmagter 

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. 



Optagelse af lån, der kræver pantsættelse eller anden sikkerhedsstillelse, samt køb, salg og 

pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse fra en generalforsamling. 

For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 

 

S 11. Nedsættelse af udvalg 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse 

er behov for. 

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. 

Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. 

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for 

udvalgsarbejdet. 

 

S 12. Regnskab og revision 

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december 

Senest 1. februar afleveres regnskabet til gennemgang hos klubbens revisor. 

Det reviderede regnskab skal være fremlagt på klubbens internetside senest 14 dage før den 

ordinære generalforsamling. 

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. 

 

13. Myndigheder 

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Dansk Idræts Forbund fastlagte betingelser 

for medlemskab. 

Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort. For golfspillet i 

klubben anvendes de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler samt 

de af bestyrelsen med DGUs godkendelse fastsatte lokale regler, 

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions 
handicapsystem, og tildeling af spillehandicap i handicapturneringer og -matcher sker i 
henhold til det af DGU fastlagte slopesystem. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til afvikling 
og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Klubben respekterer det i forhandling 
med H. C. Andersen Golfs fastlagte ordensreglement for færden på anlægget. Disse regler kan 
ikke være i strid med DGU's regler. Overtrædelse af bestyrelsens bestemmelser og H. C. 
Andersen Golfs ordensreglement kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne 
tilfælde udelukkelse fra klubben og baneanlægget. I tilfælde af udelukkelse kan medlemmet 
kræve afgørelse forelagt førstkommende generalforsamling. Indbringelse af generalforsamling 
har dog ikke opsættende virkning. Bestyrelsens afgørelse kan af spilleren indbringes for 
Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. 

 



S 14. Klubbens opløsning 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor forslag om opløsning udtrykkeligt har været anført i indkaldelsen og 

at 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor. 

Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen 

og forslaget i øvrigt vedtaget, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær 

generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages, når 2/3 af de repræsenterede 

medlemmer stemmer herfor. 

Samtidig med, at klubbens opløsning endeligt vedtages, træffer generalforsamlingen ved 

simpelt stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af klubbens eventuelle formue, der dog 

skal gå til almennyttige eller velgørende formål. 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. april 2005 (Gyldensteen Golf Club) 

med senere ændringer senest fremsat og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. 

okt. 2022 (Navneændring fra H. C. Andersen Golfklub til Bogense Golfklub).  

 


