VEDTÆGTER

AABYBRO GOLFKLUB
Godkendt på generalforsamling 27.02.2017

§1
Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens
formål.
Klubbens formål er at forestå driften af en golfklub og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst
mulige forhold. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale Idrætsunion.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Jammerbugt kommunalbestyrelse for anvendelse af det fra
Jammerbugt Kommune modtagne tilskud. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori
foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.
§2
Som medlemmer optages kun personer, der opfylder Dansk Golf Unions amatørbestemmelser.
Såvel aktive som ventende medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille
på banen.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive
medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret ekspektanceliste.
§3
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter
følgende medlemskategorier:
Fuldtidsmedlemskab.
1. Piger og drenge
2. Ungsenior

Til og med det år medlemmet (de) fylder 18 år
Ordningen dækker de år, hvori den unge fylder
hhv. 19 og 24 år, samt studerende som kan
fremvise gyldigt studiekort 2 gange om året ved
kontingentopkrævning.
Studerende kan max være fyldt 30 år

3. Damer
4. Herrer
Begrænset medlemskab med DGU- mærket F
5. Hverdagsmedlemmer

ved påbegyndelse af en runde efter kl. 15.00 på
dage, der umiddelbart efterfølges af weekends
eller helligdage skal der betales fuld green fee.
Der optages ikke medlemmer i kategorien
Hverdagsmedlemmer fra 1. juli 2016. De
medlemmer som har et hverdagsmedlemsskab
inden, fortsætter med denne kategori til
udmeldelse eller ændring i status.

6. Fleksmedlemmer

betaler kontingent samt fuld green fee ved spil af
klubbens bane.
Forudsætning for et fleksmedlemskab er, at man
har taget golfkørekortet/dokumenteret
tilsvarende færdigheder.

Øvrige medlemskaber.
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7. Langdistancemedlemmer

Der optages kun langdistancemedlemmer som
har et hovedmedlemskab i anden klub.

8. Ventende

Denne kategori dækker medlemmer der venter
på optagelse, er midlertidig bortrejst eller af
anden grund ikke er spillende for tiden.

Kontingenter opkræves halvårligt forud og skal være indbetalt senest den på
opkrævningen anførte dato, fleksmedlemmer opkræves dog helårligt.
Kontingentrestancer udover sidste betalingsdag medfører udelukkelse fra alt spil på banen
samt fortabelse af stemmeret ved henholdsvis ordinær/ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der på trods af påkrav afsendt 1 måned efter
forfald ikke betaler skyldige ydelser inden en af bestyrelsen fastsat frist.
Medlemmet må i så fald respektere eventuel venteliste ved genoptagelse.
Medlemsrettigheder kan først genoptages, når kontingent og andre skyldige ydelser for
hele den mellemliggende periode er betalt.
Ved udsendelse af rykkerskrivelse tillægges et rykkergebyr. Gebyrets størrelse fastsættes af
bestyrelsen.
Bestyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, gøre undtagelse fra denne
bestemmelse.
Medlemskab af klubben er bindende for det kalenderår, hvori et medlem er optaget.
Senere udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal meddeles skriftlig til
bestyrelsen med en måneds varsel til en 1. januar eller en 1. juli.
Forudsætning for udmeldelse/overflytning er, at pågældende medlem har betalt sit
kontingent til klubben.
§4
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Jammerbugt Kommune hvert år inden udgangen af
februar måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden.
Indkaldelsen gennemføres ved optagelse på klubbens hjemmeside, hvor indkaldelsen
gennem login kan hentes.
Klubben udsender automatisk indkaldelsen til medlemmernes mailadresser.
Endvidere oplægges eksemplarer til afhentning i klubhuset.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling,
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ændringsforslag til klubbens vedtægter skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1
måned før generalforsamlingens afholdelse, således at disse kan udsendes sammen med
dagsordenen.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettigede er alle foreningens aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personlig myndig, med hver en stemme. Børn kan stemme via deres forældre, uanset om
forældrene har et medlemskab i klubben. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver
andet.
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 og følgende afstemnings-metode:
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 en stemme på hver kandidat.
Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem
kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst
¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen
herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
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Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens
modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.
Indkaldelsesprocedure som for ordinær generalforsamling. Endvidere indlægges den på
klubbens hjemmeside, hvor indkaldelsen gennem login kan hentes.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
§5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1.
2.
3.
4.
4a
4b
5.
6.
7.
7a.
7b.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Budget
Fastsættelse af medlemskontingenter for næstfølgende år.
Fremlæggelse og godkendelse af budget
Forslag til vedtægtsændringer
Indkomne forslag
Valg af formand (ulige år)
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af statsautoriseret/registreret revisor
Eventuelt
§6

Bestyrelsen består af formand og 6 medlemmer. Formanden og de 6 medlemmer vælges
for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, samt evt. en kommunal repræsentant. Forældre til børn, der er medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen. I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling ud fra valgte suppleanter.
§7
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv
sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
§8
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 større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver
godkendelse af en generalforsamling.
I henhold til Folkeoplysningslovens pgf. 31, stk. 2, hæfter bestyrelsens medlemmer personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtageren har modtaget efter denne
lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan
tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid
eksisterende formue.
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For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens
formue.
§9
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Bestyrelsen godkender udvalgene og udpeger formand (M/K). Formanden deltager i bestyrelsesmøder efter behov.
§ 10
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige
medlemmer af bestyrelsen og revisor.
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse
med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Det særlige tilskudsskema indsendes
til godkendelse ved Jammerbugt Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokalestøtte. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med regnskabsinstruks for foreninger, der
modtager offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.
Øvrigt skriftligt materiale – omfattende årsberetning, regnskab og budget – oplægges til
afhentning i klubben 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 11
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.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets
afvikling og ordenens opretholdelse, inden for klubbens område. Overtrædelse af disse
bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog afgørelsen om udelukkelse af medlemmet
kan kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelsen for generalforsamlingen har dog
ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatørog Ordensudvalg.
§ 12
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at ¾ af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Beslutning om klubbens opløsning kræver, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer i klubben er repræsenterede 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.
§ 13
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I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 12, træffer generalforsamlingen
ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved
opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold.
Ved opløsning af klubben skal et eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål
indenfor folkeoplysningslovens område.
§ 14
Da der til anlæggelse af banen er ydet tilskud under EF`s renaval og Mål-2 programmer,
skal klubben stedse overholde de regler, der af tilskudsgiver fastsættes med hensyn til
fortrinsret for green-fee spillere, ligesom klubben er forpligtet til sammen med andre
klubber at være tilsluttet fælles booking-system for green-fee spillere.
§ 15
Efter krav fra Industri- og Handelsstyrelsen fastsættes der herved i tilslutning til § 14, at 30%
af banekapaciteten er forbeholdt green-fee spillere, idet EF-tilskud under Mål-2
programmerne er betinget heraf.
Som følge af denne betingelse kan vedtægterne ikke ændres uden samtykke fra Industriog Handelsstyrelsen.
§ 16
“Green fee rabat”
Hvis et af klubbens medlemmer har spillende gæster fra en klub, der ligger uden for
“Nordjyllands-ordningen”, kan man pr. Aabybro-medlem medtage en spiller til halv greenfee.
Gæstespillere med et fleksmedlemskab – alle med DGU- kort mærket F – samt med et
”postordremedlemskab” skal betale fuld green fee.
Vedkommende gæst skal være ledsaget af aktuelle Aabybro-medlem, som skal kvittere
herfor i form af sin signatur i green fee bogen.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2017.

Ole Nøhr
Formand

Jens Pontoppidan
Dirigent
Dato 02. marts 2017
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