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SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB
MOGENSTRUP

Generalforsamling
Torsdag den 6. december 2018 kl. 19.00
Procedure for Generalforsamlingens afholdelse
Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer
Præsentation af bestyrelsens forslag til nye
bestyrelsesmedlemmer mv.
Bestyrelsen foreslår at omkostningerne til indkøb og
implementering af GolfBox betales af klubbens
seniormedlemmer, og opkræves sammen med
førstkommende kontingentopkrævning

NYHEDSBREV 20. oktober 2018

Procedure for Generalforsamlingens afholdelse
§ 6.
Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes i Mogenstrup hvert år i december måned senest den 15.
december. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst 10 dages varsel. Indkaldelse sker ved elektronisk kommunikation og annoncering i klubhus og på hjemmesiden, eller
”skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og
medlemmerne, revideret regnskab samt budgetforslag.
Forslag fra bestyrelsen, herunder til genvalg eller nyvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter,
skal være opslået i klubhuset og lagt på hjemmesiden senest 20. oktober.
Forslag fra medlemmerne, herunder om valg, skal være bestyrelsen i hænde senest 10. november.
For alle forslags vedkommende gælder, at indkaldelsen skal gengive forslagets væsentligste dele.
Såfremt der er tale om forslag til ændring af vedtægter eller klubbens opløsning, skal i indkaldelsen
udtrykkeligt henvises til bestemmelserne i vedtægternes § 15, respektive § 16.
Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter
er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg.
Alle medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, og som ikke er i kontingentrestance,
har hver én stemme, dog ikke kategori 8 fleksmedlemmer, som har 1/5 stemme og kategori 9
passive, som ikke har stemmeret.
Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig
afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige kampvalgsposter
på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal
vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte
poster.
På ethvert fremmødt stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.
Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem stemme for mere end to andre ved
fuldmagt, uanset deres stemmevægt.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Valg af bestyrelse
§ 9.
Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges
af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet
der årligt afgår 3 medlemmer.
Valg af formand og kasserer foretages direkte af
generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg
på ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.
Udtræder formand eller kasserer af bestyrelsen i
løbet af generalforsamlingsåret, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der
skal afholdes inden fire uger efter udtrædelsen
med valg til den pågældende bestyrelsespost for
postens resterende periode.
Bestyrelsen skal forvarsle afholdelsen af den
ekstraordinære generalforsamling senest 21
dage før afholdelsen. Forvarslet skal indeholde
bestyrelsens forslag til kandidat til den pågældende bestyrelsespost. Medlemmernes forslag
til kandidater skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før afholdelsen.

Indkaldelse, afstemning og afholdelse sker på
samme måde som til en ordinær generalforsamling.
Udtræder formand eller kasserer af bestyrelsen
efter 1. oktober kan bestyrelsen dog vælge at
konstituere sig på den pågældende post med
en konstitueret formand eller kasserer, og den
pågældende konstituerede vil være på valg med
eventuelle andre kandidater for en eventuel
resterende valgperiode for formands- eller kassererposten på førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær.
Konstitueringen finder sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.
Omkonstituering kan finde sted. Udtræder
sekretæren af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på det
førstkommende bestyrelsesmøde.
Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.
Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til
bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.

Giv formuen liv
Private Banking i Jyske Bank er forankret hos din faste rådgiver i den lokale
afdeling. Du får en sammenhængende plan for hele din formue, og du har
adgang til specialister, når der er behov for det.
Det handler om at give din formue liv – så du kan fortsætte det liv, du ønsker.
Se mere på jyskebank.dk/privatebanking.
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Per Stecher
Afdelingsdirektør
stecher@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 13 43

Birgit Bonne Holmstrøm
Leder, privat
birgitbonne@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 13 51

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2019
Ad. 4. Fastsættelse af medlemskontingent.
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2019:
På klubbens generalforsamling i 2017 blev det vedtaget at skifte system fra GolfWorks til GolfBox.
På generalforsamlingen blev medlemmerne gjort bekendt med at klubbens økonomi ikke tillod en
sådan investering inden for budgettet, hvorfor medlemmerne måtte forvente at blive ekstraordinært
opkrævet et beløb svarende til udgifterne til indkøb og implementering.
Bestyrelsen foreslår derfor at alle seniormedlemmer opkræves kr. 275, ekstra i forbindelse med
første halvårs kontingent. Denne ekstra opkrævning skal dog besluttes af generalforsamlingen.

Seniorer

Nuværende:

Bestyrelsens forslag:

kr.

kr.

3.400,- pr. 1/2 år

Seniorer engangsbeløb 1. halvår 2019
Ynglinge

kr.
kr.

2.090,- pr. 1/2 år

Studerende

3.475,- pr. 1/2 år
275,-

kr.

2.100,- pr. 1/2 år

kr.

2.100,- pr. 1/2 år

Juniorer

kr.

1.250,- pr. 1/2 år

kr.

1.275,- pr. 1/2 år

Par-3 bane

kr.

1.100,- pr. 1/2 år

kr.

1.125,- pr. 1/2 år

Junior par-3 bane

kr.

600,- pr. 1/2 år

kr.

720,- pr. 1/2 år

kr.

720,- pr. 1/2 år

Lilleput
Long Distance

kr.

3.300,- pr. år

B-medlemskab

kr.

3.475,- pr. år

kr.

3.475,- pr. år

Fleksmedlemmer

kr.

1.500,- pr. år

kr.

1.500,- pr. år

Passive/støtte medlemmer

kr.

400,- pr. år

kr.

400,- pr. år

Bagskab

kr.

400,- pr. år

kr.

400,- pr. år

Bagskab 80 cm

kr.

500,- pr. år

kr.

500,- pr. år

Bagskab overskab m. EL

kr.

550,- pr. år

kr.

550,- pr. år

Bagskab underskab m. EL

kr.

600,- pr. år

kr.

600,- pr. år

Bagskab ved Driving Range

kr.

500,- pr. år

kr.

500,- pr. år

Bagskab ved DR. overskab m. EL

kr.

550,- pr. år

kr.

550,- pr. år

Bagskab ved DR. underskab m. EL

kr.

600,- pr. år

kr.

600,- pr. år
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Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen:
Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer:
Tekstens farve betyder følgende:
Sort tekst er de nuværende vedtægter.
Rød tekst slettes fra vedtægterne.
Grøn tekst tilføjes til vedtægterne.
§ uden ændringsforslag er ikke medtaget
§ 3.
Optagelse af medlemmer og medlemsforhold.
Medlemmer kan optages enten som fuldgyldige medlemmer eller som medlemmer med begrænsede rettigheder. 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 tilgangen 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. Junior par-3 bane medlem (18 år og derunder).
1. Lilleput (til og med 10 år).
Begrundelse:
Erstatter par-3 junior. Ved ændringen kan alle juniorer gå på stor bane, når de magter det.
Det gør det mere gennemskueligt for forældre, og er administrativt lettere at håndtere når
kategorien kun er aldersbestemt.
2. Juniorer (11 år til og med 18 år).
3. Ynglinge (19 år til og med 25 år).
4. Studerende
Begrundelse:
Ny kategori. Formål er at fastholde de unge medlemmer vi har og samtidig få flere nye
medlemmer, som er under uddannelse (f.eks. i KBH) (se betingelser under Ad kategori 4)
4. Voksne (fra og med 26 år).
5. Senior (fra og med 26 år).
Nyt navn, fra Voksne til Senior
5. Pensionister (fra og med 67 år).
Medlemskategorien slettes
Begrundelse:
Denne kategori har i en årrække haft samme kontingent og betingelser som kategorien voksne
og bør derfor slettes
6. Langdistancemedlemmer.
6. B-medlemmer
Begrundelse:
Er mere i tråd med tiden og det de gør i andre klubber (se de nye betingelser under Ad kategori 6)
7. Fleksmedlemmer, par-3 bane medlemmer med greenfee ret (fra og med 19 år).
8. Fleksmedlemmer, greenfee medlemmer (fra og med 19 år).
9. Passive medlemmer.
9. Passive/støtte 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. pr. 1/1 eller 1/7.
og kan kun ske såfremt medlemmet har været i den tidligere medlemskategori i mindst et halvt år.
Overgang fra en medlemskategori med højere årligt kontingent til en medlemskategori med
lavere årligt kontingent, skal ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister.
Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 3, 4, 5, og 6. Begrænset medlemskategori er 7 og 8.
Passiv medlemskategori er 9.
Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 2, 3, 4, og 5. Begrænset medlemskategori er 6, 7 og 8.
Passiv medlemskategori er 9.
Ad kategori 1 og 3: Aldersbetingede medlemskategorier. Har stemmeret på generalforsamlingen, forudsat at medlemmerne er personligt myndige.
Ad kategori 4 og 5: Fuldgyldige medlemskategorier, har alle medlemsrettigheder..
Ad kategori 1, 2, 3, 4, og 5: Aldersbetingede medlemskategorier. Har stemmeret på generalforsamlingen, forudsat at medlemmerne er personligt myndige.
Ad kategori 4: Studerende (skal årligt kunne fremvise studiekort eller gyldig uddannelsesaftale og maks. 30 år ved kalenderårets begyndelse)
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.
Ad kategori 6: B-medlemskab er medlemmer, som er fuldtids- og fuldgyldigt medlem i en
anden anerkendt dansk eller udenlandsk klub. En dansk klub skal være medlem af DGU og
det årlige kontingent skal være minimum 80% af et seniorkontingent i Sydsjællands Golfklub
Mogenstrup. Bestyrelsen beslutter om en udenlandsk klub anses som anerkendt.
B-medlemmer har alle medlemsrettigheder, men kan dog ikke deltage i klubmesterskaber,
ligesom B-medlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamlinger med 1/5 stemme.
Denne medlemskategori skal godkendes af bestyrelsen.

Købstædernes Forsikrings Agentur . Kærgård & Voltzmann ApS
Islandsgade 28 . 4690 Haslev

§ 5.
Udmeldelse.
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.
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: Det giver bestyrelsen bedre overblik over økonomien, så den evt. kan justere budget.

Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter:
Følgende fra bestyrelsen er på valg:
Kasserer:
Christian Sørensen - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem:
Frank Krüger - modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Christian Sørensen som kasserer
Genvalg af Frank Krüger
Genvalg af Torben Godskesen
Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Genvalg af Carsten Petersen
2. suppleant: Genvalg af Rasmus K. Nielsen

Bestyrelsesmedlem:
Torben Godskesen - modtager genvalg

Bestyrelsens forslag til revisor og suppleant
Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Christian Wennicke - modtager genvalg
Revisorsuppleant: Jan Mørch - modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af revisor Christian Wennicke
Genvalg af revisorsuppleant Jan Mørch

Feel the difference
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Holsted Park 2 . 4700 Næstved
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