
§
SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

UPRUUMOGENSTRUUMOGENS PENSTRUUMOGEN PR P

MOGENSTRUP
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§ 1.
Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, 
Næstved Kommune. Klubben er stiftet den 6. juni 1974. Golfklubben skal være medlem 
af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses love og 
bestemmelser.

§ 2.
Formål.

Klubbens formål er at forestå driften af golfbanen, der er medlemsejet, og organisere 
de til golfspillet hørende aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve spillet 
under de bedst mulige forhold.

§ 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 un-
derskrives 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. 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
9. Fleksmedlemmer, par-3 bane medlemmer med greenfee ret (fra og med 19 år).
10. Fleksmedlemmer, greenfee medlemmer (fra og med 19 år).
11. 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 medlem-
skategori 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 udmeldelsesfri-
ster.
Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 2, 3, 4, 5, og 6. Begrænset medlemskategori er 7, 
8, 9 og 10. Passiv medlemskategori er 11.
Ad kategori 1, 2, 3, 4, 5 og 6: Aldersbetingede medlemskategorier. Har stemmeret på 
generalforsamlingen, forudsat at medlemmerne er personligt myndige.
Ad kategori 4: Studerende (skal årligt kunne fremvise studiekort eller gyldig uddannel-
sesaftale 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 Syd-
sjællands Golfklub Mogenstrup. Bestyrelsen beslutter om en udenlandsk klub anses 
som anerkendt.
B-medlemmer har alle medlemsrettigheder, men kan dog ikke deltage i klubmesterska-
ber, ligesom B-medlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamlinger med 1/5 
stemme. Denne medlemskategori skal godkendes af bestyrelsen.
Ad kategori 8: 9-hullers medlemmer modtager DGU-kort. 9-hullers medlemmer kan op-
tages 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 
generalforsamling med ½ stemme. Denne medlemskategori skal godkendes af besty-
relsen. Årligt kontingent udgør ca. 60% af et senior- medlemskab.
Ad kategori 9: Fleksmedlemmer modtager DGU-kort med anmærkning F. Fleksmed-
lemmer (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 klub-
bens arrangementer og faciliteter. Fleksmedlemmer har ret til at spille greenfee på 18 
huls banen, men har ikke krav på rabatordninger på greenfeepriserne. Fleksmedlem-
mer har ikke krav på deltagelse i klubber i klubben.
Ad kategori 10:  Fleksmedlemmer modtager DGU-kort med anmærkning F. Fleksmed-
lemmer (greenfee medlemmer) har begrænset medlemskab, og har begrænset stem-
meret på generalforsamlingen med 1/5 stemme. Har adgang til klubbens faciliteter, 
men ikke til klubbens arrangementer. Har ret til at spille greenfee på klubbens par-3 
bane og 18 huls bane, men har ikke krav på rabatordninger på greenfeepriserne. Fleks-
medlemmer har ikke krav på deltagelse i klubber i klubben.
Ad kategori 11: Passive/støtte medlemmer er ikke spilleberettigede, og har ikke stem-
meret på generalforsamlingen, men har adgang til klubbens øvrige arrangementer, til 
klubhuset, drivingrange, puttinggreen og indspilsgreen ved 1. tee og greenfeespil på 
par-3 banen.
Ventelistemedlemmer er medlemmer, som endnu ikke er aktive/passive, som følge af 
bestyrelsens beslutning om medlemsbegrænsning. Ventelistemedlemmer har ingen 
rettigheder.

§ 4.
Indskud og kontingent.

Der betales ikke indskud for optagelse i klubben med virkning fra 1. april 2014. Medlem-
mer 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 følgen-
de kalenderår efter bestyrelsens indstilling; herunder hvilke medlemmer bestyrelsen 
eventuelt måtte indstille til at være helt eller delvist kontingentfrie. Årskontingentet be-
tales forud og kan efter bestyrelsens beslutning opkræves i 1 til 4 betalingsrater. Ved 
førstegangs indmeldelser pr. 1/4 og 1/7 betales henholdsvis ¾ års kontingent og ½ års 
kontingent. Ved udmeldelse og senere genindmeldelse i et af de følgende 5 år, betales 
fuldt årskontingent.
Overgang til en anden medlemskategori, der ikke er aldersbetinget, herunder optagelse 
som fuldgyldigt medlem, kan ske som anført i § 3.



Indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab. Ved overgang til 
et medlemskab med lavere kontingent godskrives evt. overskydende kontingent.
Ved forsinket kontingentbetaling kræves et af bestyrelsen fastsat gebyr. Kontingen-
trestance ud over 2 måneder fra forfald medfører tab af retten til at benytte klubbens 
faciliteter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse, men 
kan også forkorte fristen overfor enkelte medlemmer, som gentagne gange har forsin-
ket betalingerne.
Kontingentrestance udover 4 måneder fra forfald medfører eksklusion af klubben. I 
særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse.

§ 5.
Udmeldelse.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 3 måneders var-
sel 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.

§ 6.
Ordinær generalforsamling.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
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 klub-
hus og på hjemmesiden, eller ”skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dags-
orden, 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 kontin-
gentrestance, 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 fore-
skriver 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 afstem-
ning.



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 godken-
des og underskrives af dirigenten.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når 
klubbens stemmeberettigede medlemmer med mindst 10% af klubbens samlede væg-
tede stemmetal fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen derom. En sådan begæring 
skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet, og den ekstraordinære generalfor-
samling skal afholdes inden 4 uger efter, bestyrelsen har modtaget begæringen.
Indkaldelse, afstemning og afholdelse sker på samme måde som til en ordinær gene-
ralforsamling.
Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger. 
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8.
Dagsorden for ordinær generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskon- 
    tingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleanter.
9. Eventuelt.

§ 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 besty-
relsesmedlemmer på lige årstal.
Udtræder formand eller kasserer af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, ind-
kalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden fire 
uger efter udtrædelsen med valg til den pågældende bestyrelsespost for postens reste-
rende 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 afhol-
delse 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 besty-
relsesmøde 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.

§ 10.
Bestyrelsens kompetence og arbejdsform.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslut-
ninger i klubbens anliggender, herunder også ved eventuel optagelse af lån.

Bestyrelsen er bemyndiget til at omprioritere klubbens eksisterende gæld, således at 
klubbens gæld bliver finansieret mere hensigtsmæssigt.

Køb og salg af fast ejendom kræver dog godkendelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 4 af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemme-
lighed er formandens stemme afgørende.

Klubben tegnes af formanden i forening med to af bestyrelsens medlemmer eller 4 
bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

For de af bestyrelsen, på klubbens vegne, indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens 
formue.

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

§ 11.
Regnskab.

Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

§ 12. 
Udvalg.

Bestyrelsen nedsætter de til klubbens daglige drift nødvendige udvalg. Bestyrelsen 
udpeger udvalgsformændene og fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og 
giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

Medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab som aktiv junior, sikres med-
bestemmelse i klubbens anliggender gennem et særligt udvalg til varetagelse af junio-
rernes interesse (juniorudvalget). Juniorerne har kun medbestemmelse for forretnings-
områder der vedrører juniorerne.

Udvalgenes medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.



§ 13. 
Særlige bestemmelser i relation til DGU.

Klubben respekterer DGU’s retningslinjer for DGU- og NGU Introduktionskort.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews 
fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte 
Lokale Regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions han-
dicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i hen-
hold til det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets 
afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

§ 14.
Disciplinære foranstaltninger.

Opfylder et medlem ikke sine medlemsforpligtigelser, kan bestyrelsen træffe discipli-
nære foranstaltninger overfor vedkommende medlem. De disciplinære foranstaltninger 
kan bestå i skriftlig advarsel, karantæne og i gentagne eller grove tilfælde eksklusion 
(udelukkelse) af klubben.

Handler et medlem til skade for klubben kan bestyrelsen idømme vedkommende karan-
tæne eller eksklusion.

Forinden bestyrelsen træffer afgørelse i en disciplinær sag, skal vedkommende medlem 
have haft lejlighed til at afgive partshøring.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver, at mindst 4 af bestyrelsens 6 medlem-
mer har stemt for eksklusionen.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort 
på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for en generalforsamling har dog 
ikke opsættende virkning. I tilfælde hvor eksklusionen skal behandles på en general-
forsamling, har vedkommende adgang til denne og til at fremføre sit forsvar. General-
forsamlingens vedtagelse om en eksklusion skal opretholdes, afgøres ved almindelig 
stemmeflerhed af det vægtede stemmetal fra de repræsenterede stemmeberettigede 
medlemmer.

Alle afgørelser om disciplinære foranstaltninger kan af medlemmet endvidere kræves 
indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at medlem-
met er blevet gjort bekendt med den pågældende afgørelse.

§ 15.
Vedtægtsændringer.

Til vedtagelse af ændringer af disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmebe-
rettigede 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 repræ-
senteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræ-
senterede 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. Indkal-
delse sker med mindst 10 dages varsel, ved elektronisk kommunikation og annoncering 
i klubhus, eller ”skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og forslagets 
indhold.



Fuldmagt til den første generalforsamling anses for gyldig til den anden generalforsam-
ling, såfremt fuldmagten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin udtrykke-
lige tilladelse hertil.

§ 16.
Opløsning af klubben. 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt ind-
kaldt ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske som anført i § 7.

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberetti-
gede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen og 
at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal er for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal ikke er repræ-
senteret, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af det repræsenterede vægtede stem-
metal, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 10 dages varsel indkalde til ny generalfor-
samling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget 
kan her vedtages af med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmers 
vægtede stemmetal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen 
ved simpelt stemmeflertal, af det vægtede stemmetal fra de repræsenterede stemme-
berettigede medlemmer, bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløs-
ningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. 

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder den almennyttige organisation Dansk Golf 
Union.
Således vedtaget på:
Stiftende generalforsamling, torsdag den 6. juni 1974 
Ekstraordinær generalforsamling, den 3. august 1982
Ekstraordinær generalforsamling, den 14. december 1989
Ekstraordinær generalforsamling, den 16. december 1992
Ordinær generalforsamling, den 12. december 1996
Ekstraordinær generalforsamling, den 29. december 2004
Ekstraordinær generalforsamling, den 29. december 2005
Ekstraordinær generalforsamling, den 29. december 2008
Ekstraordinær generalforsamling, den 29. december 2010
Ekstraordinær generalforsamling, den 29. december 2011
Ekstraordinær generalforsamling, den 28. december 2012
Ekstraordinær generalforsamling, den 30. december 2013
Ekstraordinær generalforsamling, den 14. april 2014
Ekstraordinær generalforsamling, den 30. december 2014
Ekstraordinær generalforsamling, den 20. december 2018
Ekstraordinær generalforsamling, den 9. januar 2020


