Vedtægter for Midtfyns Golfklub
§1 - Navn og hjemsted
Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune.
§ 2 - Formål
Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet i overensstemmelse med de af Dansk
Golf Union vedtagne regler, herunder reglerne i Danmarks Idræts-Forbund, samt at organisere de idrætslige aktiviteter der er forenelige med golfspillet. Klubben forestår benyttelsen af den golfbane og de øvrige
faciliteter klubben ifølge gældende lejekontrakt har lejet af Midtfyns Golfanlæg A/S. Medlemmerne er forpligtede til at overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
§3 - Organisation
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.
§4 Medlemskab
Som medlemmer kan optages fysiske personer. Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Aktionærer i Midtfyns Golfanlæg A/S kan til enhver tid optages som medlem i Midtfyns Golfklub - uanset
venteliste - mod betaling af indskud og kontingent.
Medlemskab i klubben er bindende i mindst et kalenderår fra indmeldelse. Herefter vil udmeldelse, eller
ændring af medlemsstatus, kunne ske med tre måneders varsel til den 31. december eller 30. juni. Skriftlig
udmeldelse eller ændring af medlemsstatus skal fremsendes til bestyrelsen.
I tilfælde af manglende betaling kan bestyrelsen beslutte at udsende én eller flere rykkermeddelelser og
fastsætte et rykkergebyr.
Kontingentrestance ud over to måneder fra forfald medfører automatisk at samtlige medlemsrettigheder,
herunder spil på banen og stemmeret på generalforsamlingen, fortabes. Genoptagelse af medlemskab kan
først ske når hele restancen inkl. evt. rykkergebyr er betalt.
Kontingentrestance ud over 3 måneder fra forfald medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske når hele restancen inkl.
evt. rykkergebyr er betalt. Genoptagelse sker herefter på lige fod med andre nye medlemmer.
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§ 5 – Kontingent m.v.
Kontingent, indskud og medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud. Medlemmer under 18 år og passive medlemmer betaler ikke indskud.
Ved overgang fra passiv til anden medlemskategori betales indskud iht. gældende retningslinjer.
Ved overgang fra junior til yngling betales 1/3 indskud, og ved overgang fra yngling til voksen betales 2/3 indskud.
Overgang fra aktiv til anden medlemskategori sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen på flg. vilkår:
1. Overgang uden hensynstagen til gældende frist for udmeldelse og ændring af medlemsstatus kan ske
med virkning fra 1. januar eller 1. juli, i hvilket tilfælde medlemmet ved eventuelt ønske om tilbagevenden til aktiv status ligestilles med nye medlemmer, dvs. indplaceres bagerst på venteliste og betaler
fornyet indskud.
eller
2. Ved overgang under iagttagelse af gældende frist for udmeldelse og ændring af medlemsstatus jf. §4
stk. 3 i hvilket tilfælde medlemmet ved eventuelt senere ønske herom kan vende direkte tilbage til aktiv status, dvs. uden at skulle optages på venteliste eller betale fornyet indskud.
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. De af medlemmerne betalte indskud og
kontingent kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.
Ved indmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent for det ½år, hvori indmeldelse finder sted. Kontingent betales herefter forud for et ½ år ad gangen i januar og juli jfr. de på den forudgående ordinære generalforsamling vedtagne satser for de enkelte medlemskategorier.
§6 – Ordinær Generalforsamling
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 1. december i Faaborg-Midtfyn Kommune
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig underretning pr. e-mail til medlemmerne og ved opslag i klubhus og/eller ved annonce i lokalavisen med angivelse af dagsorden, herunder
forslag fra bestyrelsen og medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Medlemmers forslag skal
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. september og skal være ledsaget af en begrundelse for
fremsættelsen. På min. 10 stemmeberettigede medlemmers forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning
og 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 efter samme regler mellem kandidaterne med lige
stemmetal såfremt der stadig er ubesatte poster.
Klubbens reviderede regnskab kan afhentes i klubhuset eller hos sekretariatet senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse og udleveres også på den ordinære generalforsamling.
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§7 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter begæring skriftligt til bestyrelsen fra mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af
emnet for den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages senest tre uger efter modtagelse af begæring herom. Indkaldelse sker efter reglerne for indkaldelse af
ordinær generalforsamling, jfr. § 6.
§8 - Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Godkendelse af det reviderede regnskab.
Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent, indskud og medlemskategorier
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være økonomisk sagkyndig, og valg af revisor-suppleant
Eventuelt

§9 - Generalforsamlingsbeslutninger
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.
Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at
mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt mindre end 2/3 af de stemmeberettigede er
mødt, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling i henhold til § 7. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer
uanset antallet af fremmødte.
Ethvert aktivt medlem som er fyldt 18 år, har stemmeret med hver en stemme på generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kan intet medlem afgive stemme for flere end to fuldmagtsgivere.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol som underskrives af dirigenten.
§ 10 - Regnskab.
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober – 30. september.
Regnskabet skal give et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver og den økonomiske stilling samt
resultat og opgøres under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser til klubbens fortsatte
drift.
Klubbens reviderede regnskab kan afhentes i klubhuset eller hos sekretariatet senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse og udleveres også på den ordinære generalforsamling.
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§ 11 - Bestyrelse
Klubbens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen idet der årligt afgår 3 hhv. resten af medlemmerne.
Generalforsamlingen vælger en 1. og 2.suppleant for ét år ad gangen.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Valgbar er alle stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanterne efter tur. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben. Bestyrelsen fastsætter greenfee, takster for skabsleje og
andre takster for benyttelse af klubbens faciliteter.
Der føres protokol over forhandlingerne. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov. 3 medlemmer af bestyrelsen kan forlange bestyrelsesmøde afholdt, hvorpå indkaldelse til møde inden tre uger skal foretages.
Bestyrelsen indgår aftaler om ansættelsesforhold, lejekontrakter o. lign i forbindelse med klubbens drift.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene.
Bestyrelsen bør i alle udvalg være repræsenteret af et bestyrelsesmedlem som udvalgsmedlem.
Bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige repræsentanter.
Bestyrelsen skal godkende budgetter fra chef-greenkeeper samt de nedsatte udvalg.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og beføjelser.
Afgørelser truffet af de nedsatte udvalg kan indankes for bestyrelsen, der herefter træffer afgørelse.
Klubben tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene skal være formanden.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Optagelse af
større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
§ 12 - Øvrige regler
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for Nordisk– og DGU-introduktionskort.
Ved spillet følges ”The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew’s” regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler med Dansk Golf Unions godkendelse.
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 slopesystem.
Medlemmerne er forpligtede til at rette sig efter de regler, som er gældende for spillet og for orden på banen. Bestyrelsen kan beslutte at overtrædelse kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spil og
fra klubbens lokaliteter og i gentagelsestilfælde føre til eksklusion.
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Bestyrelsen overgiver disciplinærsager til sagsbehandling i klubbens ordens – og etiketteudvalg, der foretager høring af de berørte parter inden indstilling til afgørelse forlægges bestyrelsen. Alle afgørelser fra bestyrelsen eller ordens- og etiketteudvalget vil kunne indankes for Dansk Golf Unions Amatør – og Ordensudvalg.
§ 13 - Opløsning
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede 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.
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. september 2012

___________
Sign. formand

___________
Sign. dirigent

Bestyrelsen:

___________
Ivar Knoth

___________
Ole Kjær

_____________
Anny Hessellund

___________
Birte Jonstrup

___________
Peter Larsen

_____________
Andreas Morgan

____________
Kirsten Nielsen
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