
Mogenstrup den 20. december 2019

Til medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 19.00 i klubhuset.

Forslag til vedtægtsændringer:

På den ordinære generalforsamling den 12. december 2019 blev der stemt om vedtægtsændringer.

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.

1. Valg af dirigent.
2. Forslag til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer.
3. Eventuelt.

P.b.v.
Benny Jensen
Sekretariatet
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Ad. 2.1 Forslag til vedtægtsændringer: 
Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som de blev vedtaget på generalforsamlingen den 12. 
december 2019.

Forslag fra Seniordamer v/Lene Grønborg til vedtægtsændringer

Oprettelse af ny medlemskategori: 
9-hullers medlem

Som grund for forslaget skal vi anføre:
Flere af vores mangeårige og trofaste medlemmer i vores klub har nået en alder, eller vil nå en alder, 
hvor fysikken ikke mere slår til, at spille en runde på 18 huller.

Et 9-hullers alternativt medlemskab vil kunne medføre et fortsat medlemskab, frem for en udmeldel-
se af klubben og også et fortsat socialt samvær. Dette vil især have betydning for enlige medlem-
mer, der har mistet sin nærmeste.

Et 9-hullers medlemskab vil/bør medføre et reduceret kontingent i forhold til et fuldt senior medlem-
skab, og vil dermed være et økonomisk incitament til at fortsætte i klubben, når fysikken begynder 
at svigte.

Et 9-hullers medlemskab vil kunne tiltrække medlemmer fra andre klubber. Vores klub har ikke råd 
til at miste et eneste medlem.

Bestyrelsen 
Såfremt generalforsamlingen stemmer ja til ovenstående forslag, har bestyrelsen følgende forslag 
til vedtægterne:

9-hullers medlemmer kan optages fra 70 år, har kun spilleret til banens første 9 huller, men fri ret til 
at spille par-3 banen.

9-hullers medlemmer har alle medlemsrettigheder, men har begrænset stemmeret på generalfor-
samling med ½ stemme.

Denne medlemskategori skal godkendes af bestyrelsen.

Andre regler som ikke skrives i vedtægterne:
Ved evt. deltagelse i 18-hullersturnering eller en 18 hullers runde betales fuld greenfee uden rabat.

9-hullers medlemmer kan selvfølgelig ikke benytte sig af greenfeeaftaler, fritspilsaftaler, SGS eller 
SGO.

Medlemmer i denne kategori udstyres med særskilt bagmærke.

Tekstens farve betyder følgende:
Sort tekst er de nuværende.
Rød tekst slettes fra vedtægterne. 
Grøn tekst tilføjes vedtægterne.

§ 3.
Optagelse af medlemmer og medlemsforhold.

Klubbens medlemmer er opdelt i følgende medlemskategorier:
Klubbens medlemmer er opdelt i følgende medlemskategorier:
1. Lilleput (til og med 10 år).
2. Juniorer (11 år til og med 18 år).
3. Ynglinge (19 år til og med 25 år).
4. Studerende (maks. 30 år).
5. Senior (fra og med 26 år).
6. Pensionister (fra og med 67 år).
7. B-medlemmer.



8. 9-hullers medlemmer
8. 9. Fleksmedlemmer, par-3 bane medlemmer med greenfee ret (fra og med 19 år).
9. 10. Fleksmedlemmer, greenfee medlemmer (fra og med 19 år).
10. 11. 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, 2, 3, 4, 5, og 6. Begrænset medlemskategori er 7, 8, og 9 9 og 
10. Passiv medlemskategori er 10. 11.
Ad kategori 1, 2, 3, 4, 5 og 6: Aldersbetingede medlemskategorier. Har stemmeret på generalfor-
samlingen, 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 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 Golf-
klub 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 medlem-
skategori skal godkendes af bestyrelsen.
Ad kategori 8: 9-hullers medlemmer modtager DGU-kort. 9-hullers medlemmer kan optages 
fra 70 år, og har kun spilleret til banens første 9 huller. Har ret til frit spil på klubbens par-
3 bane, har adgang til klubbens arrangementer og faciliteter. 9-hullers medlemme har ret 
til at spille greenfee på 18 huls banen, men har ikke krav på rabatordninger på greenfee- 
priserne.

9-hullers medlemmer har alle medlemsrettigheder, men har begrænset stemmeret på gene-
ralforsamling med ½ stemme. Denne medlemskategori skal godkendes af bestyrelsen. Årligt 
kontingent udgør ca. 60% af et senior- medlemskab.
Ad kategori 8: 9: Fleksmedlemmer modtager DGU-kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer (par-
3 bane medlemmer) med fri ret til at spille par-3 banen, 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 rabatordninger 
på greenfeepriserne. Fleksmedlemmer har ikke krav på deltagelse i klubber i klubben.
Ad kategori 9: 10:  Fleksmedlemmer modtager DGU-kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer 
(greenfee medlemmer) har begrænset medlemskab, og har begrænset stemmeret på generalfor-
samlingen med 1/5 stemme. Har adgang til klubbens faciliteter, men ikke til klubbens arrangemen-
ter. Har ret til at spille greenfee på klubbens par-3 bane og 18 huls bane, men har ikke krav på ra-
batordninger på greenfeepriserne. Fleksmedlemmer har ikke krav på deltagelse i klubber i klubben.
Ad kategori 10: 11: Passive/støtte medlemmer er ikke spilleberettigede, og har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen, osv. (resten uændret)



Ad. 3. Eventuelt.

Ad. 2.2 Forslag til vedtægtsændringer: 
Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som de blev vedtaget på generalforsamlingen den 12. 
december 2019. 

Forslag fra Bjarne I. Andersen, Finn Caspersen og Chris Hermansen til vedtægtsændringer:

Tilføjelse at tekst i vedtægternes §4
Igennem en årrække har det på klubbens generalforsamlinger været vanskeligt at få oplyst om, til 
hvilke medlemmer og i hvilket omfang, bestyrelsen har givet kontingentfrihed. Oplysningerne har 
heller ikke fremgået af bestyrelsesreferaterne eller i noter til budget eller regnskab, på trods af givet 
tilsagn herom fra bestyrelsen, foranlediget af de stillede spørgsmål på generalforsamlingerne. 

Kontingenter skal i følge vedtægterne godkendes på generalforsamlingen. Det fremgår p.t. ikke, at 
der eventuelt kan være kontingentfrihed for visse medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer. 
For at opnå den fornødne gennemsigtighed for de kontingentbetalende medlemmer, bl.a. af de 
manglende indtægter, foreslås derfor den nedenanførte, med grøn markerede sætning indføjet i 
klubbens vedtægters §4. 

Forslaget skal således bringe §4 i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder, samt at 
omkostningerne ved de eventuelle kontingentfriheder vil komme til at fremgå af budget og regnskab. 

§4
Indskud og kontingent

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; herunder antal medlemmer bestyrelsen eventuelt måtte indstille 
til at være helt eller delvist kontingentfrie. (resten uændret)


