1.0. Navn og hjemsted:
1.1

3.4

Klubbens navn er Markusminde Golf Club.

1.2. Klubbens hjemsted er Favrskov Kommune.
2.0. Formål:
2.1. Klubbens formål er:

• Ved direkte ønske herom, i hvilket tilfælde
medlemmet ved ønsker om tilbagevenden til aktive status ligestilles med nye
medlemmer, hvilket betyder indplaceres
bagest på venteliste, såfremt det er
nødvendigt af hensyn til allerede aktive
medlemmer. Der skal ved tilbagevenden
til aktiv status ikke betales nyt indskud.

• At leje eller drive golfanlæg i Faverskov
Kommune
• At stille det til rådighed for medlemmer
og gæster med spilleret i henhold til vilkår
for optagelse som medlem af Dansk Golf
Union (DGU)
• At fremme medlemmernes færdigheder i
golfspil og deres sociale samvær i klubben,
• At fremme gensidigt forpligtende fællesskab omkring golfklubben,

3.5. Indmeldelse sker skriftligt til klubben. Ved
indmeldelse opkræves indskud, der ikke
tilbagebetales ved ophør af medlemskab.
Medlemskategorierne betaler indskud som
angivet på klubbens hjemmeside.

• At forestå den sportslige afvikling af arrangementer på golfanlægget og
• At udbrede interessen for kendskabet til
golfspillet.
2.2. Med henblik på at fremme formålet kan
klubben drive aktiviteter, der er sædvanlige
for en sportsklub og naturligt knyttet til
formålet, såsom udgivelse af klubblad og
formidling af træning.
2.3

Klubben er medlem af DGU

3.0. Medlemskab:
3.1. Klubmedlemskab kan kun opnås af enkeltpersoner.
3.2. Adgang til klubmedlemskab kan begrænses af kapacitetshensyn. I så fald føres en
åben og tilgængelig tidsprioriteret venteliste.
3.3

Klubben kan optage aktive medlemmer
med spilleret til golfanlægget i forskellige
medlemskategorier, dels efter alder, dels
efter spillerettens omfang, herunder fuldt,
prøve- eller long-distance medlemsskab
for spillere, der er medlemmer under en
anden klub under DGU eller tilsvarende
union. Medlemskategorierne fastsættes af
generalforsamling til minimum følgende:

Klubben kan endvidere optage passive
medlemmer uden spilleret på anlægget.
Ændring af status fra passivt medlemskab
til aktivt medlemskab sker på følgende
måde:

Ved overgang fra junior til yngling betales
således 1/3 indskud og ved overgang fra
yngling til voksen betales 2/3 indskud.
3.6. Udmeldelse sker skriftligt til klubben med
mindst 3 måneders varsel til den 1. juli eller
1. Januar.
3.7. Medlemmerne er selv forpligtiget til at
holde sig orienteret om de til enhver tid
gældende aftaler mellem klubben og baneejer. Aftalerne beskriver bl.a. økonomien og
opsigelsesmulighederne mellem parterne.
4.0. Kontingent
4.1. Kontingent for de enkelte medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen efter
bestyrelsens indstilling. Kontingentåret
løber fra 1/1 til 31/12.
4.2

Kontingentet opkræves i rater efter bestyrelsens beslutning og ved bestyrelsens
foranstaltning. Kontingent kan endvidere
efter bestyrelsens beslutning opkræves
som årligt engangsbeløb.

- Prøvemedlemmer.

4.3. Kontingentrestance udover 3 måneder
medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab
kan først ske, når hele restancen er betalt
af den ekskluderede.

- Aktive juniorer 0-18 år til og med det
kalenderår man fylder 18 år.

4.4. Betalt kontingent refunderes ikke – uanset
årsag.

-Aktive ynglinge 18-25 år til og med det
kalenderår man fylder 25 år.
- Aktive senior. - Aktive hverdags medlemmer. - Langdistancemedlemmer. - Passive
medlemmer
Bestyrelsen kan beslutte at fastsætte yderligere grupper

5.0. Hæftelse:
5.1. Medlemmer hæfter ikke for klubbens
forpligtelser.
5.2. Klubbens formue hæfter for klubbens
forpligtelser.
6.0. Spil og adfærd:
6.1. For golfspillet i klubben gælder de af ”The
Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews”

fastsatte regler samt de af bestyrelsen med
DGU’s godkendelse lokale regler.
6.2. Fastsættelse af medlemmernes handicap
skal ske i henhold til DGU’s handicapsystem.
6.3

Klubben respekterer DGU’s regler for frit
spil for indehavere af Nordisk og DGU
fritspilkort eller tilsvarende anerkendte
international klubmedlemskaber, ligeledes
mod betaling af greenfees.

6.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn
til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. Bestemmelserne fastsættes i fællesskab med
golfbaneanlæggets udlejer.
6.5. Overtrædelse af disse bestemmelser kan
af bestyrelsen straffes med karantæne eller
i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben. Bestyrelsens afgørelse
herom kan af medlemmer indbringes for
Dansk Golfunions Amatør- og Ordensudvalg.
6.6. Afgørelsen af eksklusion kan medlemmet
endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.
7.0. Generalforsamling:
7.1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
7.2. Ordinær generalforsamling afholdes i Favrskov Kommune hvert år senest 3 måneder
efter regnskabetsårets udløb.
7.3. Dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af Dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i
det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
og beslutning om medlemskontingent
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
eventuelt suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
7.4. Forslag fra medlemmerne skal, for at
kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamling.
7.5. 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. Den
ekstraordinære generalforsamling skal
afholdes inden 4 uger efter begæringens
modtagelse.
8.0. Indkaldelse og beslutning på generalforsamling:
8.1. Indkaldelse skal ske skriftligt eller pr. email
med angivelse af dagsorden. Det er alle
medlemmers pligt at give klubben aktuel
e-mail adresse. De medlemmer, der ikke
har e-mail adresse registreret i klubben
skal indkaldes skriftlig. De medlemmer,
der skriftlig til klubben, fremsender ønske
om fremsendelse pr. brev skal indkaldes
skriftlig. Varslet skal være mindst 4 uger til
en ordinær og mindst 8 dage til en ekstraordinær generalforsamling
8.2. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
8.3. Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som er personligt myndige, med hver
en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig
fuldmagt til et andet stemmeberettiget
medlem. Et medlem kan på en generalforsamling højst repræsentere et medlem ved
skriftlig fuldmagt.
8.4. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal og uanset antallet af repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer.
8.5. Vedtagelse af vedtægtsændringer, opsigelse af lejeaftale om golfanlægget og opløsning af foreningen kræver dog, at mindst
¾ af alle stemmeberettigede medlemmer
er repræsenteret på generalforsamling, og
mindst ¾ af de repræsenterede, stemmeberettigede medlemmer stemmer for
forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret ¾ af de stemmeberettigede medlemmer
på generalforsamling, men forslaget dog er
vedtaget af ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftlig med mindst 8 dages varsel
indkalde til ny generalforsamling. Forslaget
kan her vedtages af ¾ af de repræsenterede, stemmeberettigede medlemmer, uanset
disses antal.
8.6. På ethvert stemmeberettiget medlems
forlangende, skal der afholdes skriftlig
afstemning.
8.7. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af
kampvalg anvendes skriftlig afstemning
efter følgende afstemningsmetode:
• Der stemmes om ledige poster en

ad gangen. Hvert stemmeberettiget
medlem kan kun afgive 1 stemme i
hver valgrunde. Ved stemmelighed
skal omvalg straks afholdes mellem
kandidaterne med lige stemmetal. Er
der stemmelighed efter to på hinanden
følgende omvalg, foretager dirigenten
lodtrækning blandt kandidaterne med
lige stemmetal.
8.8. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af
dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
9.0

Bestyrelsen:

9.1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som
vælges af generalforsamling, der tillige kan
vælge op til 2 suppleanter.
9.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år
ad gangen, idet der dog årligt skal afgå 3
efter tur. Bestyrelsessuppleanter vælges for
1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

og meddele specialfuldmagter.
11.4. Optagelse af større lån samt køb, salg
og pantsætning af fast ejendom kræver
godkendelse af en generalforsamling.
12.0 Udvalg:
12.1 Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, baneudvalg, et turneringsudvalg,
et juniorudvalg, et handicapudvalg og de
øvrige udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.
12.2. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene
og udvalgenes øvrige medlemmer, hvoraf
mindst 1 skal være bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlemmerne har ret, men
ikke pligt til at deltage i udvalgsmøder.
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være
medlem af handicapudvalg og et eventuelt
appeludvalg.
12.3. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver
og kompetence og giver retningslinien for
arbejdet.

9.3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

13.0. Regnskab og revision:

9.4. I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem
udtræder af bestyrelsen i en valgperiode,
indtræder en suppleant i det pågældende
sted for tiden indtil den næste generalforsamling. Hvis der ikke er valgt suppleanter,
supplerer bestyrelsen sig selv for tiden
indtil næste generalforsamling.

13.2. Regnskabet revideres af en generalforsamling for 1 år ad gangen valgt revisor.

10.0. Beslutninger i bestyrelsen:
10.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
10.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af dens medlemmer er
tilstede.
10.3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved
simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
10.3. Over bestyrelsens forhandling føres en
protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
10.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
11.0. Bestyrelsens kompetence:
11.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af
klubben og træffer med bindende virkning
beslutning i klubbens anliggender.
11.2. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer
11.3. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale

VEDTÆGTER

13.1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

13.3. Det reviderede regnskab udsendes i skriftlig form til samtlige medlemmer samtidig
med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
14.0. Opløsning
14.1 I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamling ved simpelt stemmeflertal
bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling
af klubbens formueforhold.
14.2 Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder
DGU.

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2007 og ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2007. Samt på den
ordinære generalforsamling og ekstraordinær
generalforsamling den 25. marts 2010. Samt på
den ordinære generalforsamling og ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 2011.
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