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§1 Navn og hjemsted 

Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund 
kommune.  

 
Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU) under Danmarks Idræts-Forbund 
(DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 

 

§2 Formål 

Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af golfanlægget på de af Kong 
Frederik VII’s Stiftelse lejede arealer ved Egelundsgården. 

Klubben skal organisere aktiviteter, der sikrer, at klubmedlemmer på alle niveauer, 
har mulighed for at spille golf. 

Klubben skal medvirke til, at klubbens medlemmer, under de bedst mulige forhold, 
kan udvikle deres golfmæssige færdigheder, udvikle fællesskabet og det sociale liv i 
klubben. 

 
§3 Medlemskab 
Personer kan optages som medlem i klubben fra det fyldte 5. år. 
 
Bestyrelsen kan, for at sikre en dynamisk og økonomisk ansvarlig ledelse af 
klubben, oprette og nedlægge medlemskategorier.  
 
Nedlæggelse af medlemskategorier medfører, at der ikke optages nye medlemmer i 
den nedlagte kategori, men at eksisterende medlemmer i kategorien, kan fortsætte i 
denne. 
 
Passive medlemmer har ikke adgang til at spille, men kan få tilladelse til at anvende 
klubbens træningsfaciliteter. 
 
§4 Indmeldelse, indskud og kontingent 
 
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretariat. 
For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forælder 
eller værge. 
 
Ved indmeldelse betales et af bestyrelsen fastsat indskud. Indskud tilbagebetales 
ikke ved udmeldelse. 
 
Indehavere af en til dem selv noteret andel, kan indmeldes uden betaling af 
indskud. 
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Årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år, fastsættes af den 
ordinære generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, for alle medlems-
kategorier (aldersgrænserne bestemmes af DGUs regler): 
 
Ved dødsfald ophører medlemsskabet kvartalet efter. 
 
Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og begyndermedlemskab. 
 
Tidligere udstedte andele: 
 
Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen på andele efter indstilling fra 
bestyrelsen. Prisen på andelen er pr. den 13. marts 2018 fastsat til kr. 5.000,00.  
 
Klubben har ikke pligt til at indløse andelen hverken ved opsigelse, ophævelse, 
eksklusion eller dødsfald. 
 
Uanset hvilken ordning medlemmer er optaget under, betaler de kontingent i forhold 
til den medlemskategori de tilhører. Medlemmernes spillemæssige rettigheder 
fremgår af beskrivelsen for den enkelte medlemskategori. 
 

§5 Restance 
Ved restance udsender klubben betalingsreminder.  
 
Ved restance ud over 1 måned kan restancen overdrages til advokat, der fremsen-
der rykkerbrev og samtidig suspenderes samtlige medlemsrettigheder.  
 
Ved restancer der overgår til retslig inkasso, kan klubben ekskludere medlemmet.  
 
Eventuel genoptagelse af medlemskab vil kunne finde sted såfremt hele restancen 
betales.  
 

§6 Udmeldelse 
Udmeldelse eller ændring af medlemskategori til et billigere medlemskab, skal ske 
skriftligt senest den 30. september til en 1. januar, dog kan ændring fra kategorien 
Ungsenior til Studerende ske med en måneds varsel til udgangen af et kvartal ved 
optagelse på en SU-berettiget uddannelse. 
 

§7 Myndigheder 

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte 
betingelser for medlemskab. 

 
Klubben respekterer DGUs regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-
kort. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. 



Frederikssund Golfklub 
 

Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions 
godkendelse fastsatte lokale regler. 
 
Fastsættelse af medlemmernes handicap sker i henhold til Dansk Golf Unions 
handicapsystem, og antal tildelte slag i handicapturneringer og -matcher sker i.h.t. 
det af DGU fastsatte slopesystem. 
 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn 
til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område.  
 
Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen, efter indstilling fra ordens- 
& regeludvalget, straffes med suspension i indtil 3 måneder eller i gentagne eller 
grove tilfælde med eksklusion fra klubben. Det ekskluderede medlem kan kræve 
afgørelsen om eksklusion forelagt en generalforsamling. Indbringelse for 
generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. 
 
I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende 
ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt 
punkt. 
 
Generalforsamlingens afgørelse i medfør af nærværende bestemmelser kan 
indankes for Dansk Golf Union’s  amatør- og ordensudvalg.   
 

§8 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts 
måned. Indkaldelse skal ske via klubbens internet hjemmeside, www 
frederikssundgolfklub.dk, via klubbens nyhedsbrev og ved bekendtgørelse på 
opslagstavlen i klubhuset, med mindst 10 dages varsel med dagsorden, som 
indeholder eventuelle forslag. 
 
Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent. 
Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i 
disse vedtægter er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg. 
  
Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance, har hver en stemme.  
 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor ikke disse vedtægter 
foreskriver andet. Hvis bestyrelsen eller mindst 10% af de stemmeberettigede 
medlemmer forlanger det, afholdes skriftlig afstemning.  
 
Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 
stemmer ifølge fuldmagt.  
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§9 Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:  
1. Valg af dirigent  
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder 

beretning fra diverse udvalg  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  

Fastsættelse af medlemskontingent samt kurs på andel. 
5. Forslag fra bestyrelsen  
6. Forslag fra medlemmerne 
7. Valg af formand (i lige år) 
8. Valg af næstformand/hon. sekretær (i ulige år) 
9. Valg af kasserer (i ulige år) 
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
11. Valg af suppleanter 
12. Valg af revisor 
13. Eventuelt 

 
Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt og begrundet til bestyrelsen 
senest den 1. februar for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.  
 
Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen 
til generalforsamlingen. 
 
Medlemmer, der ønskes opstillet til valg, skal skriftligt meddele bestyrelsen dette 
senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Der udarbejdes beslutningsreferat over det på generalforsamlingen passerede.  

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
indkaldes, når mindst 1/20 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt 
overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som 
ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter 
begæringens modtagelse og for indkaldelsesmåde og -frist, ledelse, afstemning 
m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 
 

§11 Bestyrelse - valg 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 
formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur i lige år og næstformand, 
kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår efter tur i ulige år. 
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Ved valg af bestyrelsesmedlemmer kan der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig 
afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige 
poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal 
kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved 
stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne 
med stemmelighed, såfremt der stadig er ubesatte poster. 
 
Der vælges hvert år indtil 4 suppleanter til bestyrelsen.  
 
Valgbare til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år. 
Genvalg kan finde sted.  
 
Indtræder af en eller anden grund vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig 
med en af de valgte suppleanter, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig indtil næste 
generalforsamling.  
 
Skulle der opstå den situation, at der ikke findes flere valgte suppleanter til at 
supplere sig med, vælger bestyrelsen, hvis den anser det for fornødent, selv et 
medlem til at fungere indtil næste generalforsamling.  
Ved indtrædelse i bestyrelsen imellem to ordinære generalforsamlinger skal den 
indtrædende på valg på førstkommende generalforsamling. 
 
Bestyrelsen nedsætter handicapudvalg, turneringsudvalg, juniorudvalg samt øvrige 
til klubbens daglige drift nødvendige udvalg. 
 
Bestyrelsen udpeger formanden for de nedsatte udvalg. Udvalgsformanden stiller 
herefter forslag om udvalgsmedlemmer til bestyrelsens godkendelse. 
 
Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. 
Formand, næstformand og kasserer udgør klubbens økonomiudvalg. 
 

§12 Forretningsorden og tegningsret 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, 
heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.  
 
Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes referat. 
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme 
afgørende.  
Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende 
virkning beslutning i klubbens anliggender, herunder også ved eventuel optagelse 
af lån. 
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Køb og salg af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse.  
 
Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller en af disse i 
forening med 2 af bestyrelsens medlemmer. 
 
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og kan meddele prokura.  
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene 
klubbens formue.  
 
 
§13 Regnskab 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.  

 
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og 
status pr. 31. december til revisoren. 
 
Det reviderede regnskab og budget indsættes på klubbens internethjemmeside 
www.frederikssundgolfklub.dk, ved mails til oplyste adresser og på opslagstavlen i 
klubhuset, senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og 
skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. 

 

§14 Revision 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.  

 
Revisionsformen er alm. regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status 
forsynes med revisionspåtegning.  
 
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 

§15 Vedtægtsændringer 

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget.  
Bestyrelsen er berettiget til at ændre eller konsekvensrette vedtægterne, såfremt 
dette er påkrævet af hensyn til offentlige krav eller krav fra D.G.U. Ændringerne 
skal herefter forelægges førstkommende generalforsamling.  
 
  

http://www.frederikssundgolfklub.dk/
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§16 Klubbens opløsning 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig 
kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For 
at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er 
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes 
med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede 
medlemmer, der er til stede.  

 
I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen med den endelige 
vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed beslutning om den nærmere 
fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. 
Et eventuelt overskud tilfalder Dansk Golf Union. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. juni 1974, ændret den 
6. februar 1994 , den 27. juni 2002, den 10. Marts 2005, den. 5. Marts 2009, den 
11. Marts 2010, den 10. marts 2011, den 8. marts 2012, den 7. marts 2013, den 13. 
marts 2014, den 8. marts 2016, og senest den 13. marts 2018. 


