VEDTÆGTER
for
foreningen
Private golfbaner
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§1
Foreningens navn er ”Private golfbaner”
Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune.

§2
Foreningens formål er at varetage fælles interesser for danske privatejede golfbaner og at være den
interesseorganisation, der repræsenterer disse.

MEDLEMSKAB
§3
Som medlemmer af foreningen kan kun optages – eller vedblive at være – personer, selskaber eller
andre juridiske personer, som driver erhvervsmæssig aktivitet med relation til golfbaner omfattet af
en af følgende kategorier:
a)

Medlemmer som i Danmark ejer eller driver golfanlæg, som er åbne for golfspil.

b) Medlemmer som i Danmark har opnået alle nødvendige tilladelser til etablering af et golfanlæg
og hvor anlægsarbejdet er påbegyndt.
c) Medlemmer som i udlandet ejer eller driver golfanlæg, som er åbne for golfspil.
d) Medlemmer der som organisation, rådgiver, entreprenør eller leverandør ønsker tilknytning til
foreningen.
Der kan kun optages et medlem per golfbane. Drives flere golfbaner sammen berettiger dette
kun til et medlemskab.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3
af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den næst følgende ordinære generalforsamling,
dersom ansøgeren ønsker det.
Alle medlemmer skal ved optagelsen betale et indskud, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen. Indskud tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab.
Medlemskabet er først fuldgyldigt når betaling af både indskud og kontingent har fundet sted.
Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst én måneds varsel til udgangen af et
kalenderår.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke medlemmer, der ikke mere opfylder betingelserne for
medlemskab jf. stk. 1 eller i øvrigt, hvis vægtige grunde taler for, at fortsat medlemskab skader
foreningens arbejde eller renommé.
Et udelukket medlem fortaber med øjeblikkelig virkning sine medlemsrettigheder. Eventuelt erlagt
kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt.
En udelukkelse skal af bestyrelsen forelægges den næst følgende ordinære generalforsamling til
godkendelse. Det udelukkede medlem er ikke berettiget til at overvære denne generalforsamling.
Eventuel genindtræden i medlemsrettighederne kan kun ske, hvis udelukkelsesbeslutningen
underkendes af generalforsamlingen. En udelukkelse der godkendes af generalforsamlingen kan ikke
indbringes for de almindelige domstole.
KONTINGENT
§4
Det årlige kontingent for hver medlemskategori fastlægges hvert år på den ordinære
generalforsamling.
Kontingent betales ved optagelsen og hvert år i januar måned i henhold til opkrævning.

Driver et medlem flere golfbaner, betales der et kontingent per 18 hullers bane – øvelsesbaner
undtaget.
Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører udelukkelse, medmindre der findes rimeligt
grundlag for at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er
betalt
På en generalforsamling kan det besluttes, at opkræve ekstraordinære bidrag til afholdelse af
ekstraordinære udgifter til varetagelse af foreningens interesser i særlige spørgsmål.
BESTYRELSE

§5
Foreningens ledes af en bestyrelse på 3 til 5 personer, der vælges på en generalforsamling. Som
bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges personer, som af et medlem i kategori a) eller b) er udpeget
som dennes repræsentant i foreningen. Dens medlemmer vælges for et år. Medlemmerne kan
genvælges.
For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 3, skal bestyrelsen supplere sig med den
suppleant, som måtte være valgt på den ordinære generalforsamling eller i mangel heraf indkalde til
ekstraordinær generalforsamling med valg af nyt bestyrelsesmedlem på dagsordenen.
Bestyrelsen skal umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituere sig med en formand.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsgang. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er ulønnet,
medmindre generalforsamlingen beslutter andet.
Foreningens daglige ledelse forestås af en ansat sekretariatschef.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2 eller flere medlemmer inklusive formanden er til stede. I
tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær den fungerende formands – stemme
udslaget.
Lederen af sekretariatet fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen
underskrives af formanden eller den fungerende formand.
REGNSKAB OG REVISION
§6
Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne
uden for bestyrelsen valgte revisor eller af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være
rentebærende.

GENERALFORSAMLING
§7
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes tidligst den 1. februar og senest den 30. april.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
indkaldes, når mindst 7 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidst
nævnte tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved en af foreningen udsendt
meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel for en ordinær og 7 dages varsel for en
ekstraordinær generalforsamling.
§8
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de
af vedtægterne fastsatte rammer.
§9
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.

Valg af dirigent.

2. Årsberetning samt forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og budget for næste
regnskabsår til godkendelse.
3.

Behandling af indkomne forslag.

4.

Fastlæggelse af kontingent og indskud

5.

Valg af 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer.

6.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

7.

Valg af revisor.

8.

Eventuelt.

Det reviderede regnskab og eventuelle forslag til behandling skal være fremsendt til medlemmerne
mindst 7 dage før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om
ændringsforslag til disse. Afstemningen sker skriftligt når dirigenten beslutter det.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer
der afgår i henhold til vedtægterne, hvem der er villige til at modtage genvalg, samt hvem
bestyrelsen foreslår nyvalgt. Eventuelle andre forslag til valg til bestyrelse skal være denne i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingen. En liste over samtlige kandidater skal mindst 3 dage før
generalforsamlingen tilsendes foreningens medlemmer.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves tilstedeværelse af en personlig repræsentant
for medlemmet. Et medlem kan give fuldmagt til og lade sig repræsentere ved et andet
stemmeberettiget medlem.

Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jf. dog §§ 10 og 11.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i 3 måneder.

Der tilkommer hvert medlem i kategori a) og b) én stemme. Her ud over kan hvert stemmeberettiget
medlem afgive stemme som fuldmægtig for yderligere et stemmeberettiget medlem.
Medlemmer i kategori c) og d) har ingen stemmeret og deres repræsentanter i foreningen er ikke
valgbare til foreningens bestyrelse.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 10

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
OPLØSNING
§ 11
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage
efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de
tilstedeværende stemmer.

TEGNING – HÆFTELSE

§ 12
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden
Bestyrelsen kan meddele lederen af foreningens sekretariat fuldmagt til at modtage indbetalinger og
betale indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
– o0o–
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 12.09.2001 og ordinære
generalforsamlinger den 18.04.2002 og 06.03.2008.
Som dirigent:
Bent Bramsen , Advokat (L)

