Vedtægter for NIVÅ GOLF KLUB
§ 1 Navn, hjemsted og formål
Stk. 1. Klubbens navn er Nivå Golf Klub, stiftet den
25. marts 1986. Dens hjemsted er Fredensborg
kommune
Stk. 2. Klubben skal være medlem af Dansk Golf
Union under Dansk Idrætsforbund og kan tilslutte
sig andre idrætsorganisationer, når dette medvirker til opfyldelse af klubbens formål. Klubben er
underlagt love og bestemmelser i de organisationer, den er medlem af.

administrationen senest den 30. september kl.
23.59.
Stk. 3. Overflytning fra passiv til aktiv eller til en
dyrere medlemskategori kan ske øjeblikkeligt ved
ønske herom, medmindre en eventuel venteliste
forhindrer dette.
Stk. 4. Månedsmedlemskaber kan opsiges med 1
måneds varsel i de første 12 måneder, de er oprettet. Herefter fornys de efter samme regler som
øvrige medlemskaber med 1 kalenderår ad gangen og opsigelse efter reglerne i stk. 2.

§ 2 Formål
Stk. 1. 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.
§ 3 Medlemskab
Stk. 1. I Nivå Golf Klub kan optages både aktive og
passive medlemmer i overensstemmelse med de
til enhver tid med Nivå Golf Center A/S indgåede
samarbejdsaftaler. Kun fysiske personer kan optages, og kun aktive medlemmer kan opnå spilleret
på golfbanerne.
Stk. 2. Klubbens medlemskategorier fastsættes af
bestyrelsen med efterfølgende godkendelse på en
generalforsamling. Medlemskategorierne og kontingenter beskrives i bilag 1 til vedtægterne, og
ændringer heri kan ske løbende. Eventuelle
ændringer til bilaget forelægges på den ordinære
generalforsamling, hvor de vedtages med almindeligt flertal.
§ 4 Indmeldelse og udmeldelse
Stk. 1. Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen/administrationen. For medlemmer under 18 år,
skal indmeldelsen underskrives af forældre/værge.
Såfremt der opstår kapacitetsproblemer på
banerne, kan der oprettes venteliste. Bestyrelsen
fastsætter retningslinjer for denne i samråd med
Nivå Golf Center A/S.
Stk. 2. Udmeldelse og skifte af medlemskategori
kan ske med 3 måneders varsel til 31. december.
Meddelelse herom skal ske skriftligt til bestyrelsen/

§ 5 Indskud og kontingent
Stk. 1. Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Det
til enhver tid gældende kontingent fremgår af klubbens hjemmeside.
Indskud kan fastsættes individuelt for hver medlemskategori.
Hvis der i løbet af foreningsåret oprettes en ny
medlemskategori, fastsætter bestyrelsen kontingentet, som forelægges på den førstkommende
generalforsamling
Stk. 2. 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 – spærres medlemmets spilleret, ligesom bestyrelsen kan ekskludere medlemmet.
Stk. 3. Et medlem er forpligtet til at betale kontingent, indtil udmeldelse er sket i overensstemmelse
med § 4.
Generalforsamling § 6
Stk. 1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
Bestyrelsen bekendtgør datoen for generalforsamlingen senest 2 måneder før den afholdes.
Indkaldelsen skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail), annoncering i klubhus eller skriftligt
med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden, valg til bestyrelsen, revideret regnskab, samt bestyrelsens og indkomne forslag.
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Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
skal som minimum indeholde følgende punkter:
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 og godkendelse af
kontingent/indskud for det følgende år
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en generalforsamling, 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. 5. Den ekstraordinære generalforsamling skal
afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal ske skriftligt efter reglerne
i stk. 2 med mindst 8 dages varsel med angivelse
af de forslag, der ønskes behandlet.
§ 7 Generalforsamlingens afvikling
Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive, kontingentbetalende medlemmer, som er personligt myndige og ikke er i restance. Hvert medlem har en
stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet dog
hvert fremmødt medlem kun kan repræsentere ét
andet medlem ved fuldmagt. Endvidere kan stemmes via ”brevstemme”. Bestyrelsen fastsætter
med generalforsamlingens godkendelse reglerne
for afgivelse af brevstemmer.
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
§ 15 kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte

stemmer for forslaget, og at 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt på generalforsamlingen. Hvis
færre end 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, bortfalder det.
Hvis forslaget vedtages, men der ikke er mindst 2/
3 af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, skal der indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, og på denne kan forslaget
endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset
hvor mange der er repræsenteret.
Stk. 5. Ved personvalg, hvor der er flere kandidater
end ledige pladser, anvendes skriftlig afstemning
efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes
om samtlige ledige poster på én 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. Der føres en protokol over forhandlingerne
på generalforsamlingen. Den underskrives af dirigenten og formanden.
§ 8 Bestyrelsens sammensætning
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.
Stk. 2. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. Dog kan familiemedlemmer/
nærtstående ikke beklæde bestyrelsesposter og/
eller suppleantposter samtidig.
Stk. 4. Der vælges 1 suppleant, som vælges for et
år ad gangen.
Stk. 5. I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder
suppleanten og bestrider posten indtil næste generalforsamling.
§ 9 Bestyrelsens kompetence
Stk. 1. Bestyrelsens konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og
fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i
klubbens anliggender.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formand eller
næstformand er til stede.
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Stk. 3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved
simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i hans fravær næstformandens stemme afgørende.
Stk. 4. Bestyrelsesmøder føres til referat, der godkendes på næstfølgende møde.

Union- og Nordisk introduktionskort
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor
klubbens område.
§ 14 - Disciplinær sanktion

§ 10 Tegning og hæftelse
Stk. 1. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Bestyrelsen kan indgå aftaler om ekstern
bistand 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.
§ 11 Udvalg
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
samt retningslinjer for udvalgsarbejdet.

Stk. 1. Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen sanktionere vedkommende med advarsel, karantæne, suspension eller i
gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.
Stk. 2. Et medlem kan midlertidigt udelukkes eller
ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende
handler til skade for klubben.
Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af
medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.
Stk. 4. Alle afgørelser truffet af klubben, kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf
Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger
efter, at forholdet er begået eller, at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.
§15 Opløsning
Stk. 1. Beslutning om klubbens opløsning kan kun
tages på en ordinær eller en i dette øjemed indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen kræver kvalificeret flertal jfr. § 5.

Stk. 2. Revideret regnskab skal foreligge så tidligt,
at det kan udsendes samtidig med indkaldelsen til
den ordinære generalforsamling.

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.

§13 Regler

Stk. 2. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder
Dansk Golf Union.

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.

Således vedtaget, den 21. marts 2018

§12 Klubbens regnskabsår
Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. 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.

Thorkild Bang
Formand

Torben Randrup
Næstformand

Stk. 3. Klubben respekterer Dansk Golf Unions
regler for frit spil for ihændehavere af Dansk Golf
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