NIVÅ GOLF KLUB
VEDTÆGTER
Navn, hjemsted og formål
§1
Stk. 1. Klubbens navn er Nivå Golf Klub. Dens hjemsted er i Fredensborg kommune.
Stk. 2. Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at spille på Nivå Golf Center A/S
baneanlæg, mulighed for at udøve golfspillet under de bedst mulige forhold og at organisere de
dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at varetage medlemmernes interesser bedst muligt.
Stk. 3. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og kan tilsluttes andre idrætsorganisationer.
Medlemmer
§2
Stk. 1. I Nivå Golf Klub kan følgende optages som aktive medlemmer:
i. Personer over 21 år, optages som medlemmer i de i § 3 fastsatte medlemskategorier. Efter nærmere
aftale mellem Nivå Golf Klub og Nivå Golf Center A/S, kan der af nye medlemmer opkræves et indskud,
der kan variere efter medlemskategori.
ii. Endvidere kan juniorer og ungseniorer optages som medlemmer
iii. Herudover kan Nivå Golf Center A/S´ A aktionærer (maksimalt 10 medlemmer), bestyrelse og
fastansatte medarbejdere hos Nivå Golf Center A/S og Nivå Golf Center A/S’ sponsorer optages som
medlemmer samt personer over 21, der er registrerede hos Nivå Golf Center A/S som direkte eller
indirekte ejer af aktier i Nivå Golf Center A/S.
iv. Endelig kan aktive medlemmer i overensstemmelse med reglerne i § 3, stk. 5 blive overført til
passivt medlemskab.
Stk. 2. Venteliste kan oprettes. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for denne, i samråd med
bestyrelsen i Nivå Golf Center A/S.
Kontingenter
§3
Stk. 1. Bestyrelsen foreslår de forskellige medlemskategorier under hensyntagen til de aldersgrupper,
der anvendes af DGU og DIF, de kategorier der kan søges kommunalt tilskud til, og i øvrigt under
hensyn til den indgåede samarbejdsaftale med NGC A/S.
Medlemskategorierne og kontingentet for de enkelte medlemskategorier fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
Sker der ændringer i medlemskategorierne i løbet af året, fastsætter bestyrelsen kontingentet for
den eller de ændrede kategorier frem til næste ordinære generalforsamling.
Medlemskategorierne og de aktuelle kontingenter fremgår af klubbens hjemmeside og oplyses på
forespørgsel.

Stk. 2. Der betales indskud i henhold til § 2, stk.1, pkt. ii. Kontingent forfalder til betaling straks ved
optagelse i klubben. Bestyrelsen kan træffe beslutning om forholdsmæssigt kontingent, hvis
indmeldelse sker i løbet af året.
Stk. 3. Kontingent opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Kontingentet betales på anfordring.
Ved manglende betaling efter 2. rykker – der tidligst kan fremsendes 30 dage efter fremsendelse af
1. rykker - kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.
Stk. 3a. Et medlem, der ejer B-aktier, er herefter pligtig at overdrage sine B- aktier til Løvbjerggård
A/S i henhold til indfrielsestilbud af maj 2013.
Stk. 4. Et medlem er forpligtet til at betale kontingent, indtil udmeldelse er sket i overensstemmelse
med stk. 5
Stk. 4a. For aktionærer gælder endvidere, at det pågældende medlem skal afstå den af medlemmet
direkte eller indirekte ejede aktiepost i Nivå Golf Center A/S.
Stk. 5. Ansøgning om overflytning fra en medlemskategori til en anden eller udmeldelse kan kun ske
skriftligt til bestyrelsen inden 1. oktober med virkning fra efterfølgende 1. januar. Bestyrelsen
fastsætter retningslinjer herfor under skyldigt hensynstagen til reglerne om aktiebesiddelse.
Generalforsamling
§4
Stk. 1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets
afslutning. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden,
bestyrelsens kandidatlister til diverse valg, revideret regnskab, samt bestyrelsens og indkomne
forslag.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmerne
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af
bestyrelsens medlemmer bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer
fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes
behandlet.
Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens
modtagelse. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af de forslag,
der ønskes behandlet.
Vedtægter af 3. maj 2017
-æ

Side 2 af 5

Stk. 5. Det tilstræbes at udsende indkaldelse og anden korrespondance i et eksemplar pr. husstand.
Hvor det er muligt indkaldes pr. e-mail.
§5
Stk. 1. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen bekendtgør datoen for
generalforsamlingen senest 2 måneder før den afholdes.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive kontingentbetalende medlemmer, som er personligt
myndige. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 5 pr. medlem,
som skal være stemmeberettiget og fremmødt, eller ved fuldmagt udstedt til bestyrelsen.
Stk. 3. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Stk. 4. Vedtagelse af vedtægtsændringer, optagelse af større lån, køb, salg og pantsætning af fast
ejendom samt klubbens opløsning i henhold til § 12 kræver dog, at mindst 2/3 af alle
stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de
på generalforsamlingen repræsenterede stemmer derfor. Dog skal altid mindst 1/5 af klubbens
medlemmer være til stede. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne repræsenteret på
generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer for forslaget, kan der
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan for- slaget endeligt vedtages med
mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er repræsenteret.
Stk. 5. I tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der
stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan højst stemme
på det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved
stemmelighed skal omvalg straks afholdes og efter samme regler mellem kandidaterne med samme
stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen, udenfor bestyrelsen, valgt dirigent.
Stk. 7. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af
dirigenten og hele bestyrelsen.
Bestyrelse
§6
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år
vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer.
1. år: 2 medlemmer
2. år: 2 medlemmer
3. år: 3 medlemmer (2008)
Stk. 2. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. Dog kan familiemedlemmer ikke
beklæde henholdsvis bestyrelsesposter og suppleantposter samtidig.
Stk. 4. Der kan vælges indtil 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen.
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Stk. 5. I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder den suppleant, der har opnået flest stemmer.
Ved stemmelighed eller valg uden afstemning trækker bestyrelsen lod mellem suppleanterne og den
ledige plads i bestyrelsen. Suppleanten bestrider posten indtil næste generalforsamling.
§7
Stk. 1. Bestyrelsens konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og
fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Stk. 4. Bestyrelsesmøder føres til referat, der godkendes på næstfølgende møde.
§8
Stk. 1. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Stk. 3. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af
en generalforsamling.
Stk. 4. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens
formue.
Udvalg
§9
Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse
er behov for.
Stk. 2 Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene, som derefter i samråd med bestyrelsen udpeger
øvrige udvalgsmedlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for
udvalgsarbejdet.
Klubbens regnskabsår
§10
Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Regler
§11
Stk. 1. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte
regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golfunions godkendelse fastsatte lokale regler.
Stk. 2. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions
handicapsystem.
Stk. 3. Klubben respekterer Dansk Golf Unions regler for frit spil for ihændehavere af Dansk Golf
Union- og Nordisk introduktionskort

Vedtægter af 3. maj 2017
-æ

Side 4 af 5

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets
afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser
kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion af
klubben, idet medlemmet dog kan kræve afgørelsen om eksklusion forelagt en generalforsamling.
Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.
Stk. 5. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.
Stk. 6. Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Dansk Idrætsforbund fastlagte betingelser.
Opløsning
§12
Stk. 1. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere
fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
Stk. 2. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.
***
Således vedtaget den 18/4 2007 med efterfølgende ændringer i 2013 og 3. maj 2017.

Thorkild Bang
Formand
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