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Forslag til vedtægtsændringer 2018. 
 
 
§ 3 

2. Junior par-3 bane medlem (18 år og derunder) 
Erstattes med: 

2. Junior under 10 år. 
 
Begrundelsen er at par-3 juniorer får fuld træning og nogen på 12-13 år kan gå stor bane. Ved ændringen 
kan alle juniorer gå stor bane, når de magter det. Det gør det mere gennemskueligt for forældre. 
 

4. afsnit: 
Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 3, 4, 5, og 6. Begrænset medlemskategori er 7 og 8. Passiv 
medlemskategori er 9. 

Erstattes med: 
Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 3, 4 og 5. Begrænset medlemskategori er 6, 7, 8. Passiv 
medlemskategori er 9. 

 
Begrundelsen er ændringen ad kategori 6. 

 
Ad kategori 6: 
Langdistancemedlemmer er medlemmer, der agter at tage fast bopæl i mere end 12 
sammenhængende 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 medlemmet tager fast bopæl på Sjælland og 
omliggende øer inden udløbet af 12 sammenhængende måneder eller fuldgyldigt medlemskab 
af anden klub ophører. Langdistancemedlemmer har alle medlemsrettigheder. Denne kategori 
medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. 

Erstattes med: 
Langdistancemedlemmer er medlemmer, der bor mere end 50 km fra Sydsjællands Golfklub 
Mogenstrup og er fuldtids- og fuldgyldigt medlem i en anden anerkendt dansk eller udenlandsk 
klub. En dansk klub skal høre under DGU og det årlige kontingent være mere end kr. 5000,00. 
Langdistancemedlemmer har alle medlemsrettigheder, men kan dog ikke deltage i 
klubmesterskaber.  
Langtidsmedlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamlinger med 1/5 stemme. 
Langtidsmedlemsskab skal godkendes af bestyrelsen og bestyrelsen beslutter om en 
udenlandsk klub anses som anerkendt. 

 
Begrundelsen er at det mere ligner andre klubbers tilgang til LD-medlemmer.  
 
Forslag til ny medlemskategori: 
 

For studerende og lærlinge med studiekort eller lærlingekontrakt uanset alder, indtil studiet 
eller læretiden er færdigt. 

 
Begrundelsen er at flere unge under uddannelse f.eks. i KBH kan bevare tilknytning til klubben. Eks. = 
Næstved GK. 
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§ 5 
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. 

Erstattes med: 
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 3 måneders 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.  

 
Begrundelse er at det giver klubben bedre overblik over økonomien og kan justere budget. 


