
Forslag til ændringer af Vedtægter for Svendborg Golf Klub 
 
Det med rødt markeret er den eksisterende ordlyd – det med blåt markeret er den ordlyd, der foreslås 
ændret til eller ønskes tilføjet. 
 
 
4 – Medlemskab 

Som medlemmer optages enkeltpersoner, der opfylder DIF og DGU’s betingelser for medlemskab af en 
golfklub. 

I klubben kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke ret til at spille på 
banen. 

Indmeldelse skal ske skriftligt. Ved indmeldelse starter en bindingsperiode på 12 mdr. 

Bestyrelsen beslutter, om der skal ske begrænsning i tilgangen af aktive medlemmer. I så fald føres en 
ekspektanceliste. 

Medlemmer kan optages i følgende kategorier: 

1)                Junior medlemmer er juniorer til og med det kalenderår, hvor de fylder 21 år. 
 Junior medlemmer er juniorer til og med det kalenderår, hvor de fylder18 år. 

2)                  Aktive seniormedlemmer er personer, som er fyldt eller fylder 22 år i det kalenderår, hvor 
indmeldelsen finder sted. 
Aktive seniormedlemmer er personer, som er fyldt eller fylder 19 år i det kalenderår, hvor 
indmeldelsen finder sted. 

3)                  Aktive fleks-seniormedlemmer kun med adgang til 9 hullers banen. 

4)                    Aktive fleks-basismedlemmer kun med adgang til træningsområder og par 3-banen. 

5)             Longdistance medlemmer 
For at kunne opnå et langdistancemedlemskab, skal man være bosat uden for Svendborg 
kommune og være fuldgyldigt fuldtids medlem af anden golfklub under Dansk Golf Union, 
eller tilsvarende udenlandsk organisation. 

6)    Passive medlemmer 

Opgradering af medlemskab kan ske til enhver tid i løbet af året mod at betale restkontingent for den 
resterende del af året samt eventuelt indskud. Ved opgradering af medlemskab starter en ny 
bindingsperiode på 12 mdr. 

Nedgradering af medlemskategori skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb pr 31/12. Overgang til 
passivt medlemskab kan dog ske skriftligt med en måneds varsel til udløb pr 30/6 eller 31/12. Bestyrelsen 
kan i særlige tilfælde gøre undtagelse. 

Hvis et medlem inden for de første 9 måneder efter skifte til en lavere medlemskategori - ønsker skifte til 
en højere medlemskategori, kan dette ske straks mod betaling af differencen mellem de to 
medlemskategorier for perioden med lavere kontingent. (Der kan således ikke spekuleres i 
kontingentsatser ved sæsonmæssige skifte af medlemskategori). 

Udmeldelse skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb 30/6 eller 31/12. Ved udmeldelse pr. 30/6 
refunderes forudbetalt kontingent for 2. halvår. 

 



Motivering af forslag til ændringer til paragraf 4 - Medlemskab 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer omkring medlemskaber, med begrundelse i, at 
bestyrelsen har oplevet, at medlemmer spekulerer i at kunne slippe for eller få et billigere kontingent 
henover vinterperioden, hvilket bestyrelsen finder usolidarisk overfor den resterende medlemsskare. 
Derudover lægger disse ændringer sig opad hvad andre golfklubber har af vedtægter for medlemskaber og 
bindingsperioder. 
 
Derudover er der en ændring i forhold til juniorers aldersinddeling, hvor bestyrelsen gerne vil lægge sig op 
af DGUs aldersinddeling for juniorer og dermed den gældende landsdækkende junior rabatordning, hvor 
aldersgrænsen er 18 år og ikke som i Svendborg 21 år. Dette har ikke indflydelse på kontingentsatsen, kun 
definitionen af hvornår man er junior. 

 

5 – Kontingent m.v. 

Kontingent og takster for indskud, prøvemedlemskab og øvrige ydelser fastsættes af bestyrelsen. 

Kontingent og indskud forelægges til godkendelse på generalforsamlingen sammen med budget. 

Bestyrelsen kan efter ansøgning meddele reduceret kontingent for unge under uddannelse, dog kun til og 
med det halvår, hvor vedkommende fylder 28 år, uden begrænsning i spilleretten. 

Bestyrelsen kan efter ansøgning meddele reduceret kontingent for medlemmer under uddannelse, mod 
fremvisning af aktivt studie kort, uden begrænsning i spilleretten. 

Motivering af forslag til ændringer til paragraf 5 – Kontingent m.v. 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer omkring studerende, med begrundelse i, at en 
studerende bør defineres ud fra et aktivt studiekort og ikke alder, da man kan være studerende længere 
end de 28 år, som før har defineret dette medlemskab. 
 
 
10 – Bestyrelse 

Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår 
med 3 medlemmer i ulige år og 4 i lige.  

Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3 
medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet.  

Enhver aktivt medlem er efter det fyldte 18. år valgbar til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og opretter til sin hjælp de fornødne udvalg for klubbens 
aktiviteter. 

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. 

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og beslutninger.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og controller. Klubben tegnes ved underskrift 
af formand eller næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel 
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  



Tre medlemmer af bestyrelsen kan forlange indkaldt til bestyrelsesmøde. 

Køb og salg af fast ejendom kræver godkendelse på generalforsamling. 

For klubbens økonomiske forpligtigelser indgået af bestyrelsen hæfter alene klubbens formue. 

 

Motivering af forslag til ændringer til paragraf 10 - Bestyrelse 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer omkring bestyrelsens sammensætning og antal valgår, 
med begrundelse i, at en evt. udskiftning af så mange bestyrelsesmedlemmer på en gang kan gøre arbejdet 
i bestyrelsen mere sårbart, da meget oparbejdet viden om klubbens drift kan forsvinde ved en større 
udskiftning. Dette lægger sig også mere op ad DGU’s egne vedtægter og anbefalinger og også mange andre 
golfklubbers vedtægter. 
 
Det er bestyrelsens erfaring, at det meste af det første år man sidder i bestyrelsen går med at sætte sig ind i 
klubbens drift, specielt på de ”tunge” poster som formand, næstformand og controller og er først rigtig 
effektiv derefter og derfor giver det god mening, at man sidder i 3 år i stedet for 2 år. Det er ikke 
bestyrelsens opfattelse, at det vil blive sværere at rekrutterer nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Der har ikke tidligere været en specifikation af hvem, der kan vælges og ikke vælges til bestyrelsen, derfor 
er dette forslag med. 
 


