
Mogenstrup den 21. marts 2014.

Til medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 31. marts 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

Forslag til vedtægtsændringer:
Bestyrelsen stiller forslag om afskaffelse af indskuddet.

Bestyrelsen begrunder forslaget med: 
Igennem de seneste 5 år er også mange golfklubber blevet ramt af den økonomiske krise, hvilket har resul-
teret i et faldende medlemstal og større konkurrence om medlemmerne blandt klubberne. Det betyder en 
svagere økonomi og større pres fra de finansielle långivere.

En lang række klubber har taget den beslutning at stryge indskuddet i deres klub, hvilket I forhold til dem der 
fortsat har indskud, gør dem mere attraktive at melde sig ind i økonomisk. Når Nye medlemmer skal vælge 
klub kigger de dernæst på hvad årskontingentet er, og der ligger vores klub på niveau med de omkringlig-
gende klubber.

For 5 år siden havde vi potentielle medlemmer, der betalte til klubben for at stå på venteliste til at blive med-
lem, i de seneste 5 år er antallet af medlemmer faldet med flere hundrede medlemmer blandt de voksne og 
de yngre. Samtidig er økonomien fortsat stram, grundet det faldende medlemstal.
Målet er at vende udviklingen og igen få en stigning i antallet af medlemmerne, og et væsentlig middel er 
som så mange andre klubber har gjort, at afskaffe indskuddet og også på dette punkt gøre os konkurren-
cedygtige.

Om vedtægtsændringer
Til vedtagelse af ændringer af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede med-
lemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsen-
terede medlemmers vægtede stemmetal er for forslaget.
Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalfor-
samlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal, 
afholdes der en ny generalforsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første generalforsamling, 
og forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal. Indkaldelse 
sker med mindst 10 dages varsel, ved elektronisk kommunikation og annoncering i klubhus, eller ”skriftligt pr. 
brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og forslagets indhold.
Fuldmagt til den første generalforsamling anses for gyldig til den anden generalforsamling, såfremt fuld-
magten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til vedtægtsændringer.
3. Eventuelt.
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Ad. 1. Valg af dirigent.
Ad. 2. Forslag til vedtægtsændringer: Afskaffelse af indskuddet.
I forslaget skal rød tekst slettes og grøn tekst tilføjes.

§ 3.
Optagelse af medlemmer og medlemsforhold.

Medlemmer kan optages enten som fuldgyldige medlemmer eller som medlemmer med begrænsede ret-
tigheder. Passive medlemmer optages, men er ikke spilleberettigede. Kun enkeltpersoner kan optages.
Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt til klubbens sekretariat. For medlemmer under 18 år skal 
optagelsesanmodningen underskrives af forældre eller værge. Bestyrelsen kan periodevis begrænse til-
gangen af medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.
Klubbens medlemmer er opdelt i følgende medlemskategorier:
1. Juniorer (18 år og derunder).
2. Ynglinge (19 år til og med 25 år).
3. Voksne (fra og med 26 år).
4. Pensionister (fra og med 67 år).
5. Langdistancemedlemmer.
6. Fleksmedlemmer, par-3 bane medlemmer med greenfee ret (fra og med 19 år).
7. Fleksmedlemmer, greenfee medlemmer (fra og med 19 år).
8. Passive medlemmer.

Overgang fra en aldersbestemt medlemskategori til en anden medlemskategori finder sted i begyndelsen 
af den kontingenttermin, hvori aldersbetingelsen opfyldes.

Overgang til en anden medlemskategori, der ikke er aldersbetinget, kan finde sted pr. 1/1, 1/4, 1/7 eller 
1/10, pr. 1/1 eller 1/7. og kan kun ske såfremt medlemmet har været i den tidligere medlemskategori i 
mindst 1 år et halvt år.

Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 2, 3, 4, og 5. Begrænset medlemskategori er 6 og 7. Passiv med-
lemskategori er 8.

Ad kategori 1 og 2: Aldersbetingede medlemskategorier, hvor der ikke betales indskud. Har stemmeret på 
generalforsamlingen, forudsat at medlemmerne er personligt myndige.

Ad kategori 3 og 4: Fuldgyldige medlemskategorier, hvor der betales indskud og med har alle medlemsret-
tigheder.

Ad kategori 5: Langdistancemedlemmer er medlemmer, der agter at tage fast bopæl i mere end 12 sam-
menhængende måneder, eller allerede har taget fast bopæl, uden for Sjælland og omliggende øer samt er 
fuldgyldige medlemmer i en anden anerkendt golfklub. Langdistancemedlemskabet bortfalder, hvis med-
lemmet tager fast bopæl på Sjælland og omliggende øer inden udløbet af 12 sammenhængende måneder 
eller fuldgyldigt medlemskab af anden klub ophører. Langdistancemedlemmer betaler indskud og har alle 
medlemsrettigheder. Denne kategori medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.

Ad kategori 6: Fleksmedlemmer modtager DGU-kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer (par-3 bane 
medlemmer) med fri ret til at spille par-3 banen betaler indskud fra og med 26. år, og har stemmeret på 
generalforsamlingen. Har ret til frit spil på klubbens par-3 bane, har adgang til klubbens arrangementer og 
faciliteter. Fleksmedlemmer har ret til at spille greenfee på 18 huls banen, men har ikke krav på rabatord-
ninger på greenfeepriserne. Fleksmedlemmer har ikke krav på deltagelse i klubber i klubben.

Ad kategori 7: Fleksmedlemmer modtager DGU-kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer (greenfee 
medlemmer) har begrænset medlemskab, betaler ikke indskud, og har begrænset stemmeret på general-
forsamlingen med 1/5 stemme. Har adgang til klubbens faciliteter, men ikke til klubbens arrangementer. 
Har ret til at spille greenfee på klubbens par-3 bane og 18 huls bane, men har ikke krav på rabatordninger 
på greenfeepriserne. Fleksmedlemmer har ikke krav på deltagelse i klubber i klubben.

Ad kategori 8: Passive medlemmer er ikke spilleberettigede. Betaler ikke indskud og har ikke stemmeret 
på generalforsamlingen, men har adgang til klubbens øvrige arrangementer, til klubhuset, drivingrange, 
puttinggreen og indspilsgreen ved 1. tee og greenfeespil på par-3 banen.

Ventelistemedlemmer er medlemmer, som endnu ikke er aktive/passive, som følge af bestyrelsens beslut-
ning om medlemsbegrænsning. Ventelistemedlemmer har ingen rettigheder.



§ 4.
Indskud og kontingent.

Indskud for optagelse i klubben og årskontingent for medlemskab fastsættes årligt af generalforsamlingen 
for det følgende kalenderår efter bestyrelsens indstilling. 

Ved overgang fra aldersbetinget medlemskab til voksent medlemskab, betales det indskud, der var gæl-
dende ved indmeldelsen. Indskuddet betales med begyndelsen af den kontingenttermin hvor voksent 
medlemskabet indtræder. Har medlemmet været udmeldt, anvendes gældende indskud på genindtrædel-
sestidspunktet. Dog er mindste indskud kr. 5.400.

Overgang til en anden medlemskategori, der ikke er aldersbetinget, herunder optagelse som fuldgyldigt 
medlem, kan ske som anført i § 3, dog mod betaling af evt. fornødent indskud. Har medlemmet allerede 
betalt indskud optages vedkommende som fuldgyldigt medlem uden yderligere indskud.

Bestyrelsen kan beslutte, at indskuddet kan betales i rater over et antal år; dog højst 10 år. Antal rater og 
år fastsættes af bestyrelsen.

Indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab. Ved overgang til et medlemskab 
med lavere kontingent godskrives evt. overskydende kontingent.

Kontingent betales forud.

Der betales ikke indskud for optagelse i klubben med virkning fra 1. april 2014. Medlemmer der benytter 
en rateordning til betaling af indskud, vil ikke blive opkrævet yderligere indskudsrater efter 1. april 2014. 

Årskontingent for medlemskab fastsættes årligt af generalforsamlingen for det følgende kalenderår efter 
bestyrelsens indstilling. Årskontingentet betales forud og kan efter bestyrelsens beslutning opkræves i 1 
til 4 betalingsrater. Ved førstegangs indmeldelser pr. 1/4 og 1/7 betales henholdsvis ¾ års kontingent og 
½ års kontingent. Ved udmeldelse og senere genindmeldelse i et af de følgende 5 år, betales fuldt års-
kontingent.

Overgang til en anden medlemskategori, der ikke er aldersbetinget, herunder optagelse som fuldgyldigt 
medlem, kan ske som anført i § 3. 

Indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab. Ved overgang til et medlemskab 
med lavere kontingent godskrives evt. overskydende kontingent.

Ved forsinket kontingentbetaling kræves et af bestyrelsen fastsat gebyr.

Kontingentrestance ud over 2 måneder fra forfald medfører tab af retten til at benytte klubbens faciliteter.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse, men kan også forkorte fristen over-
for enkelte medlemmer, som gentagne gange har forsinket betalingerne.

Kontingentrestance udover 4 måneder fra forfald medfører eksklusion af klubben. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse.

§ 5.
Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 14 dages varsel og med virkning fra 
førstkommende kontingenttermin.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 14 dages varsel til en 30. juni eller en 
31. december. Ved genindmeldelse, i et af de følgende 5 år, betales fuldt årskontingent.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse.

§ 8.
Dagsorden for ordinær generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til indskud og medlemskontingenter.
Resten af denne § er uændret

Ad. 3. Eventuelt.


