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§ 1

Klubbens navn er Mensalgård Golfklub og dens hjemsted er i Odsherred kommune. 

Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til golfspillet blandt dens medlemmer, 
at uddele handicaps samt arrangere klubmatcher og andet socialt samvær. 

Klubben spiller på Golfklubbens eget baneanlæg, beliggende Strandvej 25, Gudmindrup, 4573 
Højby Sj. 

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. 

§ 2 

Kun aktive medlemmer kan optages. 

Golfklubben kan optage følgende medlemskategorier: 

1. Heltidsmedlem kan medtage en  gæst til halv greenfee 10 gange pr. år
2. Langdistance (kræver fuldt medlemskab af anden DGU golfklub og hjemme adresse min. 30 

km. fra Mensalgård Golfklub 
3. Hverdagsmedlem med mulighed for reduceret greenfee i week-end/helligedage. 
4. Greenfee medlem med mulighed for reduceret greenfee på både hverdage og week-

end/helligedage 
5. Juniorer  (man er junior til og med det kalenderår man fylder 18 år) 
6. Passive  (kræver man tidl. har været kat. 1 eller 2 medlem, giver mulighed for at komme 

forrest på evt. venteliste) 

Såfremt antallet af medlemmer overstiger den af DGU vedtaget kvote, vil der blive oprettet 
venteliste i prioriteret rækkefølge udfra ovenstående kategoriliste og først til mølle inden for disse. 

Der gives adgang til DGU-kort, såfremt betingelserne, for at opnå et sådant, er opfyldt. 

Mulighed for deltagelse i turneringer afgøres af turneringspropositionerne, dog kræves det at have 
Mensalgård Golfklub som hjemmeklub for at deltage i Klub-mesterskaberne. 

Såfremt et medlem overgår til passivt medlem, skal DGU kort deponeres i klubben. 
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen eller til en person/sekretariat udpeget af bestyrelsen. 



§ 3 

Kontingent og evt. indskud fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 

De af medlemmerne betalte kontingent/indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af 
medlemskab. 

Kontingentrestance efter 1. marts medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt 
grundlag til at dispensere herfra. Medlemskab tegnes for l kalenderår ad gangen. 

Ved optagelse efter l. august betales halvt kontingent. 

Medlemskab kan opsiges til udgangen af et kalenderår og fortsætter, såfremt det ikke er opsagt, i 
næste kalenderår. Evt. opsigelse skal ske skriftlig (mail eller brev) til bestyrelsen eller en 
person/sekretariat udpeget af bestyrelsen). 

§ 4 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned. 

Indkaldelse skal ske skriftligt (mail) og på klubbens hjemmeside samt opslag i klubhuset med mindst 
l4 dages varsel med angivelse af dagsorden. 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. 

Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer over 18 år, som ifølge dansk lov er personlig myndige, 
med hver en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan dog aldrig råde over mere end 
1 fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn. 

Langdistancemedlemmer har ingen stemmeret. 

Beslutninger kan træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 
dog mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmer. 

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. 

Ved valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af revisor, skal der i tilfælde af kampvalg 
anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige 
poster på en gang. 
Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal 
vælges, og kun med een stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes 
efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det eller når skriftlig 
begæring herom fremsættes til bestyrelsen af medlemmer med mindst l/4 af stemmerne på 
tidspunktet for begæringen. Begæringen skal angive de forslag der ønskes behandlet. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse og 
indkaldelse skal ske med mindst l4 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær 
generalforsamling. 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. 

§ 5 



Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

l. Valg af dirigent. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

7. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.(kun på lige år) 

8. Valg af næstformand, kasserer og sekretær, samt et bestyrelsesmedlem(kun på ulige år). 

9. Valg af 1.suppleant og 2. suppleant for 1 år. 

10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant. 

11. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være 
indgivet skriftligt til bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra bestyrelsen 
skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen. 

§ 6. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som alle er på valg ifølge § 5. Genvalg kan 
finde sted. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. 



I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplere bestyrelsen sig selv med 1. suppleanten og evt. 2. 
suppleanten, indtil næste ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen 
træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubarbejdet herunder planlægning og gennemførelse 
af matcher, udstedelse af handicaps, uddannelse af nye spillere, socialt samvær m.v. og træffer med 
bindende virkning beslutning i disse anliggender. 

Bestyrelsen disponerer i henhold til det af generalforsamlingen vedtagne budget, samt over 
greenfee, matchfee, indtægter fra shoppen og sponsorindtægter m.m. 

Bestyrelsen tegner klubben i forbindelse med klubarbejdet og i forhold til DGU og andre 
golfklubber.  

Klubben tegnes af formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem

Ved økonomiske dispositioner op til kr.25.000,- kan kassereren disponere alene.

Ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000,- kræves underskrift/godkendelse af 
formanden og kassereren.

Optagelse af lån på mere end 50.000,- samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves 
godkendelse af generalforsamlingen 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 

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

Der påhviler ikke foreningens medlemmer-uanset karakteren af medlemskabet- nogen personlig 
hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. 

§ 7 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er 
behov for f.eks. matchudvalg, begynderudvalg, handicapudvalg etc. 

Et bestyrelsesmedlem er formand for hvert udvalg og bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige 
medlemmer. 

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

§ 8 

Klubbens regnskabsår går fra l. august til 31.juli. Eller kalenderåret.



Det reviderede regnskab udsendes i skriftlig form (via mail) og på klubbens hjemmeside til samtlige 
medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

§ 9 

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 handicaps skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets 
afvikling og ordenens opretholdelse skal overholdes af alle brugere af baneanlægget, hvad enten de 
er medlemmer af klubben eller ej. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes 
med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet medlemmet 
dog kan kræve afgørelse om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for 
generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren 
indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. 

§ 10 

Til klubbens opløsning kræves, at medlemmer repræsenterende mindst 2/3 af alle berettigede 
stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer 
for forslaget. 

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, 
men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmer, skal bestyrelsen skriftligt med 
mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den 
første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer uanset 
disses antal. 

§ 11 

I tilfælde af klubbens opløsning, i henhold til § 10, træffer generalforsamlingen ved simpelt 
stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen. Klubbens eventuelle 
formue tilfalder Dansk Golfunions ungdom.

Vedtaget på generalforsamlingen den 6. december 2015. 


