
VEDTÆGTER 
 

for 
 

GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT  
 
 

 

KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 

1.            

1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT.  

1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 

1.3. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe 
gode muligheder for, at medlemmerne kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. 

 

MEDLEMSKAB 

2.  

2.1. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Kun aktive og flex-medlemmer har 
ret til at spille på 18 hullers-banen. 

3.  

3.1. Klubben har følgende medlemskategorier: 

3.1.1. Aktive juniorer (indtil udløb af det kalenderår, hvor man fylder 18 år) 

3.1.2. Aktive ynglinge (indtil udløb af det kalenderår, hvor man fylder 25 år) 

3.1.3. Aktive voksne 

3.1.4. Aktive langdistancemedlemmer 

3.1.5. Prøvemedlemmer 

3.1.6. Flex-medlemmer 

3.1.7. Passive medlemmer 

 

3.2. Med langdistancemedlemmer forståes personer, der er aktivt medlem af en anden golfklub 
under Dansk Golf Union og som er bosiddende udenfor en radius af 25 km fra Golfklubben 
Lillebælts klubhus. 

3.3. Med Flex-medlemmer forståes personer, der erhverver spilleret på særlige vilkår, uden at 
indbetale indskud og med begrænsninger i tilbuddet i forhold til fuldgyldige medlemmer. 
Spilleretten opnås ved en kombination af kontingentbetaling og greenfee-betaling. 



3.4. Bestyrelsen kan fastsætte vilkår for konkrete tilbud til golfspillere i de forskellige 
medlemskategorier. 

3.5. Ikke-myndige juniorer har ikke stemmeret, men sikres medbestemmelse i klubbens 
anliggender gennem et særligt udvalg til varetagelse af juniorernes interesse 
(Juniorudvalget). Juniorerne har kun medbestemmelse for forretningsområder, der vedrører 
juniorernes arbejde i klubben. 

 

INDMELDELSE 

4.  

4.1. Ansøgning om medlemskab indgives skriftligt til bestyrelsen. 

4.2. Såfremt bestyrelsen af kapacitetshensyn er nødt til at begrænse tilgangen af aktive 
medlemmer, opretter bestyrelsen en tidsprioriteret venteliste.  

4.3. Passive medlemmer, der ønsker at overgå til en af de aktive medlemskategorier, eller 
ægtefælle/samlever, forældre eller børn til et aktivt medlem har fortrinsret til aktivt 
medlemskab forud for personer på ventelisten. 

4.4. Personer, der ikke tidligere har været medlem af en golfklub, kan indmeldes som 
prøvemedlemmer i indtil 2 måneder. 

4.5. Prøvemedlemmer har ikke stemmeret for klubbens generalforsamlinger og er ikke 
medlemmer af Dansk Golf Union. 

 

UDMELDELSE 

5.  

5.1. Medlemskabet er bindende for min. 1 kalenderår, og udmeldelse kan kun ske ved skriftlig 
anmodning med mindst 2 måneders varsel til en 31. december. Skift af kategorier er ifølge 
de retningslinjer, som er bestemt af bestyrelsen og er tilgængelige på golfklubbens 
hjemmeside. 

5.2. Betalt indskud ved indmeldelse tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 

5.3. Uanset det ovenfor anførte har personer, der er indmeldt som voksne aktive medlemmer 
inden 1. marts 2005, ved ophør af medlemskab ret til tilbagebetaling med fradrag af kr. 
1.000,00 af betalt indskud på betingelse af, at klubben på tidspunktet for medlemskabets 
ophør har 

 

• mindst 800 indmeldte aktive voksne medlemmer 

og 

• har medlemmer på venteliste 

og 

• at ventelisten fuldt ud giver mulighed for at kompensere for antallet af udmeldte 
medlemmer pr. den 31. december i det pågældende år. 

(Alle 3 betingelser skal være opfyldt). 



 

INDSKUD OG KONTINGENT 

6.  

6.1. Indskud og kontingent for de respektive medlemskategorier fastsættes af 
generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 

6.2. Ved optagelse på venteliste betales det indskud, der ellers skulle erlægges ved indmeldelse.  

6.3. Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til ynglinge betales 1/3 indskud, og ved 
overgang fra yngling til voksen aktiv betales 2/3 indskud. 

6.4. Indskud og kontingent opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter 
betalingsterminer og opkrævningsform. Bestyrelsen er berettiget til inden den årlige 
generalforsamling, hvor kontingentet endeligt fastsættes, at opkræve a’conto kontingent. 

 

 

RESTANCER 

7.  

7.1. Kontingentrestancer udover 2 måneder fra forfaldsmåneden og restancer med erlæggelse af 
rykkergebyrer medfører eksklusion medmindre bestyrelsen finder rimelig grundlag for at 
dispensere herfor. 

7.2. Uanset eksklusion hæfter medlemmet for betaling af kontingentet for resten af kalenderåret, 
som om udmeldelse var sket pr. 31. december. 

7.3. Genoptagelse af medlemskabet kræver ny indmeldelse i klubben. 

7.4. Ved udsendelse af 1. og 2. rykker pålægges et gebyr pr. rykkerskrivelse. 

 

GENERALFORSAMLING 

8.  

8.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

8.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 

8.3. Generalforsamlingen indkaldes ved elektronisk post, brev eller via klubbens hjemmeside 
tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. 

8.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning om klubbens virksomhed i den forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Forelæggelse af budget  

5. Vedtagelse af medlemskontingent og evt. indskud 

6. Forslag fra bestyrelsen 



7. Forslag fra medlemmerne 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af 2 suppleanter 

10. Valg af revisor  

11. Eventuelt  

8.5. Forslag fra medlemmerne skal – for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling 
– være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den foregående 31. december. 

8.6. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til 
generalforsamlingen.  

8.7. Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et kort referat, som underskrives af 
dirigenten.  

 

GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE 

9.  

9.1. Dirigenten vælges udenfor bestyrelsen. 

9.2. Såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger det, skal afstemninger foretages skriftligt. 

9.3. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal der i tilfælde af kampvalg anvendes 
skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: 

• Der stemmes om samtlige ledige poster på én 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 der straks efter samme regler afholdes valg mellem de 
kandidater, der har lige stemmeantal, såfremt der stadig er ubesatte poster. 

9.4. Ethvert myndigt medlem indenfor medlemskategorierne juniorer, ynglinge, aktive voksne og 
flex-medlemmer har hver én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert 
stemmeberettiget medlem kan højst repræsentere 2 stemmeberettigede medlemmer ifølge 
fuldmagter. 

9.5. Beslutning træffes ved simpelt flertal. Dog kræves der til vedtægtsændringer, at mindst 2/3 
af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

10.  

10.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 
¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen 
med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. 

10.2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens 
modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 1 uges varsel på samme måde som 
indkaldelse til ordinær generalforsamling. 



10.3. Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger. 
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 

BESTYRELSE 

11.  

 

11.1. Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 

11.2. 2 medlemmer er på valg i lige år, og 3 medlemmer på valg i ulige år. 

11.3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. 

11.4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 

11.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er 
tilstede.  

11.6. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

11.7. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

12.  

12.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning 
om klubbens anliggender. 

12.2. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 

12.3. Optagelse af lån med et provenue større end kr. 1 mill. samt køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. 

12.4. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse 
er behov for. Bestyrelsen udpeger såvel udvalgsformændene som udvalgenes øvrige 
medlemmer og fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence samt giver retningslinier for 
udvalgsarbejdet. 

12.5. Bestyrelsen fastsætter vilkår for alle andre ydelser end kontingent og indskud, der henhører 
under generalforsamlingen. 

TEGNING OG HÆFTELSE 

13.  

13.1. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 

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

REGNSKAB 

14.  

14.1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

14.2. Klubbens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. 

14.3. Det reviderede regnskab udsendes ved elektronisk post, brev eller via klubbens hjemmeside 
samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 



 

SÆRLIGE BESTEMMELSER I RELATION TIL DGU 

15.  

15.1. 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. 

15.2. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions 
handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og –matcher sker i 
henhold til det af DGU fastsatte slope-system. 

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

15.4. Overtrædelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen sanktionere med karantæne eller i 
gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. 

15.5. Et medlem kan midlertidigt udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt 
vedkommende handler til skade for klubben. 

15.6. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på 
førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke 
opsættende virkning. 

15.7. Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Goft Unions Amatør- 
og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået eller at parten er blevet bekendt 
med den afgørelse der klages over. 

KLUBBENS OPLØSNING 

16.  

16.1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særskilt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. 

16.2. Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede 
medlemmer er tilstede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede 
medlemmer stemmer for forslaget. 

16.3. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på 
generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede 
stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling efter de herom gældende regler. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de 
repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. 

16.4    I tilfælde af klubbens opløsning, skal klubbens eventuel overskydende formue anvendes til 

det lokale almennyttige børne- og ungdomsarbejde inden for fritids- og kulturområdet i 

Middelfart Kommune. 

oo – OO – oo 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. februar 2011.  

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2016. 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 24. juni 2019. 



 

  



BESTYRELSEN 

for 

GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

 

 
 
 


