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Fraktioner 

 
 

Bestyrelses ansvarlig Torben Godskesen 
 

• Er overfor bestyrelsen den ansvarlige for fraktionerne 
• Er klubbens og bestyrelsens kontakt til fraktionerne 
• Har ansvar for indkaldelse til møde med alle fraktioner mindst 1 gang årligt 
• Fremlægger de enkelte fraktioners forslag for bestyrelsen til behandling og evt. 

godkendelse samt står for videre formidling af bestyrelsens beslutninger til 
fraktionerne 

Har ansvar for, at der aflægges regnskab for de enkelte fraktioner. Regnskaberne 
fremlægges for bestyrelsen 
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Fraktioner 
 
Klubbens Anerkendte Fraktioner (KAF) i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 
 

• Formiddagsdamer 
• Eftermiddagsdamer 
• Herreklubben 
• Torsdags Veteraner 
• Super Senior 

 
Bestyrelsen godkender de fraktioner der optages som KAF i SGM. 
 

Regler og aftaler gældende for godkendte KAF i SGM 

 
Spørgsmål eller tvivlstilfælde der ikke er dækket af nedenstående skal forelægges SGM’s 
bestyrelse. 
 
 

• Aktiviteter, arrangementer og regelsæt skal overholde SGM’s vedtægter. 
• KAF udarbejder skriftligt regelsæt for de optagelseskrav der er gældende for den 

enkelte fraktion 
• Opkræves kontingent / turneringsfee i KAF’s regi, skal der aflægges et skriftligt 

årsregnskab. Dette fremsendes til SGM’s bestyrelse, umiddelbart efter at dette er 
godkendt af KAF selv. 

• KAF’s kassebeholdningen må pr. 31. december ikke overstige 10.000,00 kr en 
dokumentation for dette skal fremsendes til klubbens bestyrelse. 

• KAF må ikke foretage investeringer i værdipapirer eller på anden måde foretage 
økonomiske henlæggelser 

• Et eventuelt økonomisk overskud i henhold til ovenstående beløbsramme, skal 
afleveres til SGM’s hovedkasse. KAF kan pege på eventuelle investeringer som 
ønskes foretaget i klubregi, dog har SGM’s bestyrelse den suveræne dispositionsret 
over indgåede midler 

• Sponsoraftaler skal koordineres med sekretariatet / sponsorudvalget og KAF skal 
een gang årligt fremsende deres samlede sponsorliste til sekretariatet. 

• Alle turneringer skal overholde gældende golf- og etiketteregler 
• Der skal være udpeget en / flere turneringsleder til KAF’s turneringer 
• Fortrinsret, teested lukning og gunstart skal aftales med sekretariatet med 

reference til SGM’s bestyrelse 
 
 
 
 


