Blokhus Golf Klub
Vedtægter
§1 Navn og hjemsted
(1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub
(1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

§ 2 Formål
(2.1) Klubbens formål er
at leje golfanlægget, Blokhus Golf Center A/S, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup
at stille det til rådighed for medlemmer og gæster med spilleret i henhold til
vilkår for optagelse som medlem af Dansk Golf Union (DGU)
at fremme medlemmernes færdigheder i golfspil og deres sociale samvær i
klubben
at forestå den sportslige afvikling af arrangementer på golfanlægget, og
at udbrede interessen for kendskabet til golfspillet
(2.2) Med henblik på at fremme formålet kan klubben drive aktiviteter, der er sædvanlige for
en sportsklub og naturligt knyttet til formålet, såsom udgivelse af klubblad, udleje af bagrum
og formidling af træning. Sådanne aktiviteter må ikke drives med henblik på at indvinde
overskud.
(2.3) Klubben er medlem af DGU

§ 3 Medlemskab
(3.1) Klubben kan optage aktive medlemmer med spilleret til golfanlægget i forskellige
medlemskategorier som er:
Junior fra 0 år til og med 8 år, Junior fra 8 år til og med 18 år, Ungsenior fra 18 år til og med
25 år, senior fra 25 år, flexmedlemskab, prøve eller longdistance medlemskab for spillere,
der er medlemmer under en anden klub under DGU eller tilsvarende udenlandsk union.
(3.2) Klubben kan endvidere optage passive medlemmer uden spilleret til anlægget.
(3.3) Indmeldelsen sker skriftligt til klubben. Ved indmeldelse kan opkræves gebyr, der ikke
tilbagebetales ved ophør af medlemskabet.
(3.4) Udmeldelse eller overgang fra et aktivt medlemskab til en anden type medlemskab cfr.
dog §3.5, kan ske 2 gange årligt pr. 30. juni og 31. december ved skriftlig meddelelse til
klubbens bestyrelse med mindst 1 måneds forudgående varsel.
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(3.5) Udmeldelse fra et flexmedlemskab kan ske årligt pr. 31. december ved skriftlig
meddelelse til klubbens bestyrelse med mindst 1 måneds forudgående varsel. Det er
bestyrelsen som til enhver tid har den afgørende beslutning i tilfælde af tvivlsspørgsmål ved
udmeldelse.

§ 4 Kontingent
(4.1) Kontingent for de enkelte medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen efter
bestyrelsens indstilling. Kontingentåret løber fra 1/1 til 31/12.
(4.2) Kontingentet opkræves i rater efter bestyrelsens beslutning og ved bestyrelsens
foranstaltning.
(4.3) Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen
finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af et medlemskab kan først
ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

§ 5 Hæftelse
(5.1) Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtigelser.

§ 6 Spil og adfærd
(6.1) For golfspillet i klubben gælder de af ”The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews”
fastsatte regler samt de af bestyrelsen med DGU´s godkendelse fastsatte lokale regler.
(6.2) Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU´s handicapsystem.
(6.3) Klubben respekterer DGU´s regler for frit spil for indehaver af Nordisk- og DGU kort.
(6.4) Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til
spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Bestemmelserne
fastsættes i fællesskab med golfanlæggets udlejer Blokhus Golfcenter A/S.

§ 7 Generalforsamling
(7.1) Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
(7.2) Ordinær generalforsamling afholdes i Jammerbugt Kommune hvert år senest 2
måneder efter regnskabets udløb.
(7.3) Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde 1. Valg af dirigent 2.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om
medlemskontingent 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra medlemmer 7. Valg af
bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt
(7.4) Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. oktober
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(7.5) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det eller, når
mindst ¼ 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.

§ 8 Indkaldelse og beslutninger på generalforsamlingen
(8.1) Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sendes til hvert
medlem på den e-mailadresse, som medlemmet har angivet til klubben/Golfbox.
Indkaldelsen skal ske med et varsel på mindst 14 dage til ordinær og mindst 8 dage til
ekstraordinær generalforsamling. Har et medlem ikke angivet en e-mailadresse til klubben,
sendes indkaldelsen til den postadresse, som medlemmet har angivet til klubben. Det er
medlemmets ansvar, at klubben til stadighed er i besiddelse af korrekt e-mailadresse og/eller
postadresse.
(8.2) Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
(8.3) Stemmeberettiget er alle aktive medlemmer, som er personligt myndige, med hver én
stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Et
medlem kan kun på en generalforsamling højst repræsentere 1 medlem ved skriftlig
fuldmagt.
(8.4) Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal og uanset antallet af
repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
(8.5) Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de
afgivne stemmer er for forslaget, uanset antal fremmødte medlemmer. Forslag til
vedtægtsændringer skal fremsendes til medlemmerne senest samtidig med, den af
bestyrelsen fremsendte indkaldelse med dagsorden for generalforsamlingen.
(8.6) Særlige beslutninger som opsigelse af lejeaftaler om golfanlægget og opløsning af
foreningen kræver dog, at mindst ¾ af alle stemmeberettigede medlemmer er
repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst ¾ af de repræsenterede,
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret ¾
af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen, men forslaget dog er
vedtaget af ¾ af de repræsenterede, stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen med
mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger
efter den første generalforsamling. Forslaget skal her vedtages af ¾ af de repræsenterede,
stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
(8.7) På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig
afstemning.
(8.8) Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter 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 kan stemme på højst det
antal kandidater, der kan vælges. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter
samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte
poster.
(8.9) Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af
dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
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§ 9 Bestyrelsen
(9.1) Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen, der tillige kan
vælge op til 2 suppleanter. De 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være aktive
seniormedlemmer med hjemklub i Blokhus Golf Klub.
(9.2) De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, dog
således at der altid årligt afgår 2, 2 og 1 efter anciennitet, eller ved lodtrækning, hvis flere
har samme anciennitet. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.
(9.3) Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.
(9.4) I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i en valgperiode,
indtræder en suppleant i det afgående bestyrelsesmedlems anciennitet. Hvis der ikke er
valgt suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv for tiden ind til næste generalforsamling.

§ 10 Beslutninger i bestyrelsen
(10.1) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
(10.2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til
stede.
(10.3) Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
(10.4) Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
(10.5) Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 11 Bestyrelsens kompetence
(11.1) Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning
beslutning i klubbens anliggender.
(11.2) Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer.
(11.3) Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagt.
(11.4) Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver
godkendelse af en generalforsamling.

§ 12 Udvalg
(12.1) Bestyrelsen nedsætter de efter bestyrelsens vurdering nødvendige udvalg for driften
af klubben.
(12.2) Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og udvalgenes øvrige medlemmer, hvoraf
mindst 1 skal være bestyrelsesmedlem.
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(12.3) Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for
arbejdet.
(12.4) Juniormedlemmer, sikres medbestemmelse i klubbens anliggender gennem et særligt
udvalg til varetagelse af juniorernes interesse (juniorudvalget). Juniorerne har kun
medbestemmelse for forretningsområder, der vedrører juniorernes arbejde i klubben.

§ 13 Disciplinær straf
(13.1) Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt
vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder
sine medlemsforpligtelser. Udelukkelse/eksklusion har virkning fra bestyrelsens beslutning.
(13.2) I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer
sin afgørelse.
(13.3) I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på
førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
(13.4) En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved
ændring af foreningens vedtægt.

§ 14 Regnskab og revision
(14.1) Klubbens regnskabsår er 1/10 – 30/9, idet det første regnskabsår fra omlægningen er
fra 1/1 2011 – 30/9 2011.
(14.2) Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt revisor,
der skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
(14.3.) Det reviderede regnskab skal senest 8 dage før den ordinære generalforsamling være
tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

§ 15 Opløsning
(15.1) I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved almindeligt
stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning herunder
afviklingen af klubbens formueforhold.
(15.2) Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder DGU.
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Således godkendt og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 26. august 2019

-----------------------------------Dirigent Peter Ross Jensen

-----------------------------------Formand Kristian Hedelund

-----------------------------------Næstformand Tom Bille

-----------------------------------Kasserer Bent Jørgensen

-----------------------------------Sekretær Morten Pilegaard

-----------------------------------Bestyrelsesmedlem Ole Secher
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