
Mogenstrup den 7. december 2018

Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 20. december 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

På den ordinære generalforsamling den 6. december 2018 blev der stemt om bestyrelsens forslag 
til vedtægtsændringer.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget, dog stemte generalforsam-
lingen for at medlemskategori 5 Pensionister (fra og med 67 år) ikke slettes, som bestyrelsen ellers 
havde foreslået.

Til vedtagelse af ændringer af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede 
medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de 
repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal er for forslaget.

Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på 
generalforsamlingen, 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 dags-
orden og forslagets indhold.

Fuldmagt til den første generalforsamling anses for gyldig til den anden generalforsamling, såfremt 
fuldmagten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Derfor indkaldes der til ny generalforsamling hvor vedtægtsændringerne kan endelig vedtages.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændringer.

3. Eventuelt.

P.b.v.
Ilse Nielsen

Sekretariatschef



Ad. 1. Valg af dirigent.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.
Ad. 2. Forslag til vedtægtsændringer: 
Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som de blev vedtaget på generalforsamlingen den 6. 
december 2018.
Forslag fra Bestyrelsen 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 begrænse-
de 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	medlem-	
 mer, 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. 6. Pensionister (fra og med 67 år). (Medlemskategorien fortsætter)
6. Langdistancemedlemmer.
7. 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. 8. Fleksmedlemmer, par-3 bane medlemmer med greenfee ret (fra og med 19 år).
8. 9. Fleksmedlemmer, greenfee medlemmer (fra og med 19 år).
9. Passive medlemmer.
10. Passive/støtte medlemmer.



Overgang fra en aldersbestemt medlemskategori til en anden medlemskategori finder sted i begyn-
delsen 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, 5, og 6. Begrænset medlemskategori er 7, 8 og 
9. Passiv medlemskategori er 10.
Ad kategori 1 og 3: Aldersbetingede medlemskategorier. Har stemmeret på generalforsamlin-
gen, forudsat at medlemmerne er personligt myndige. 
Ad kategori 4 og 5: Fuldgyldige medlemskategorier, har alle medlemsrettigheder..
Ad kategori 1, 2, 3, 4, 5 og 6: Aldersbetingede medlemskategorier. Har stemmeret på general-
forsamlingen, forudsat at medlemmerne er personligt myndige.
Ad kategori 4: Studerende (skal årligt kunne fremvise studiekort eller gyldig uddannelsesaf-
tale 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. Langdi-
stancemedlemskabet bortfalder, hvis medlemmet tager fast bopæl på Sjælland og omlig-
gende 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 7: 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. 

§ 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 års-
kontingent. 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

Ad. 3. Eventuelt.


