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Vedtægter for Ishøj Golfklub 
 
 
§ 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. 
 
Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj.  
 
Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at 
klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Det tilsigtes at 
skabe gode muligheder for at dyrke golfspillet. Samt skabe et godt fællesskab i klubben.  
 
Det er ligeledes klubbens formål i samarbejde med Ishøj Golf A/S, der ejer og forestår driften 
af baner og anlæg, at medvirke til, at klubbens medlemmer har så gode forhold som muligt, 
det være sig baner, trænings- og lokaleforhold samt adgang til træning, uddannelse m.v.  
Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. 
 
 
§ 2 Optagelsesregler. 
 
Optagelse af medlemmer sker i overensstemmelse med Dansk Golf Unions (DGU) Regler, og 
klubben skal være medlem af DGU. 
 
 
§ 3 Medlemmer 
 
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på 
banen. Kun enkeltpersoner kan optages som medlem. 
 
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive med-
lemmer af kapacitetshensyn. I så fald indføres en venteliste. 
 
 
§ 4 Medlemskategorier, Indmeldelse og kontingent. 
 
Generalforsamlingen fastsætter efter bestyrelsens indstilling, kontingent for klubbens medlems-
kategorier for det kommende regnskabsår. 
Ønske om overgang til anden medlemskategori kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med 
mindst 1 måneds varsel til den 31. december.  
Kontingentet dækker medlemskab for et regnskabsår, og klubbens kontingent til DGU er in-
kluderet i kontingentet.  
 
 
§ 5 Restance og udmeldelse 
 
Kontingentet for det forestående regnskabsår skal være betalt senest 1. februar. Ved betaling 
efter 1. februar tillægges et af bestyrelsen fastlagt gebyr til dækning af klubbens omkostnin-
ger, og ved fortsat restance efter 1. maj ekskluderes medlemmet fra klubben og medlemskab 
af DGU, samt retten til at benytte baner og øvrige faciliteter bortfalder dermed. 
 
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af det ekskluderede 
medlem. 
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Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med  1 måneds varsel til 
1. januar. 
 
 
§ 6 Ordinær generalforsamling 
 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i hjemstedskommunen hvert år inden udgangen af marts 
måned.  
 
Indkaldelse skal ske skriftligt, evt. via e-mail, med mindst 14 dages varsel med angivelse af 
dagsorden bilagt eventuelle forslag.  Dagsorden skal ligeledes slås op i klubhuset og på klub-
bens hjemmeside. Medlemmet er forpligtet til at holde klubben ajourført med adresseoplys-
ning, herunder eventuelt angivet e-mail adresse. 
Hvis man er undtaget for digital post, skal dette oplyses til klubben. 
 
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. 
 
For den ordinære generalforsamling er fastsat følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år og samarbejdet med 

Ishøj Golf A/S 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Indkomne forslag 

4a. Bestyrelsen 
4b. Medlemmer 

5. Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder forslag til kontingent for det 
kommende kalenderår 

6. Valg af formand (vælges for en toårig periode i ulige år) 
7. Valg af kasserer (vælges for en toårig periode i lige år) 
8. Valg af 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode) 
9. Valg af 2 suppleanter (vælges for en etårig periode) 
10. Valg af en revisor (vælges for en etårig periode) 
11. Valg af revisorsuppleant (vælges for en etårig periode) 
12. Eventuelt 

 
Forslag til dagsordenens punkt 4 skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen inden den 1. fe-
bruar. 
 
Kandidatforslag til dagsordenens pkt. 6, 7, 8, 9, 10 og 11 skal indgives både skriftligt og 
mundtligt til  bestyrelsen senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.  
 
Ved afstemning og valg jf. dagsordenens pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 har hvert stemmeberet-
tiget medlem 1 stemme.  
 
Ved valg jf. dagsordenens pkt. 8 og 9 skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig af-
stemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på én 
gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal 
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vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem 
kandidater med samme stemmetal straks afholdes efter samme regler. 
 
Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige. Der 
kan stemmes ved fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem kan maksimalt medbringe 2 fuld-
magter. 
 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, 
at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 
 
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. 
 
Over forhandlingerne på generalforsamlingerne føres en protokol/referat, der underskrives af 
dirigenten.  
 
 
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 
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 modtagel-
se, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordi-
nær generalforsamling. 
 
 
§ 8 Klubbens ledelse 
 
Klubben ledes af en bestyrelse der skal bestå af 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens 
5 til 7 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet der i lige år afgår 3 hhv. 4 medlemmer og i 
ulige år afgår 2 hhv. 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.  
 
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.  
 
Bestyrelsen kan, såfremt bestyrelsesmedlemmer afgår i perioden, supplere sig med de på 
generalforsamlingen valgte suppleanter. 
 
 
§ 9 Bestyrelsens konstituering, forretningsorden, personale og prokura. 
 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i 
klubbens anliggender. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær samt fastsætter selv sin for-
retningsorden og dagsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat der efterfølgen-
de offentliggøres på hjemmesiden. Konstitueringen skal ske senest 14 dage efter nyvalg til 
bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede.  
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Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende.  
 
I tilfælde af stemmelighed og formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.  
 
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens for-
mue. 
 
Klubben forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formanden eller næstformanden. 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
 
§ 10 Udvalg 
 
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er 
behov for.  
 
Bestyrelsen har ret til at udpege et medlem i samtlige udvalg.  
 
Udvalgene konstituerer sig selv. 
 
Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med udvalgene disses opgaver og kompetence og giver 
retningslinier for udvalgsarbejdet. 
 
 
§ 11 Regnskab 
 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
 
Det reviderede regnskab udsendes i skriftlig form til samtlige medlemmer samtidigt med indkal-
delsen til den ordinære generalforsamling. 

 
 

§ 12 Ordensregler 
 
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser 
for medlemskab. 
 
Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort. 
 
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 handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsy-
stem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU 
fastsatte slope-system. 
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Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets 
afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestem-
melser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med ude-
lukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves fore-
lagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. 
Medlemmet kan endvidere kræve bestyrelsens afgørelser indbragt for Dansk Golf Unions Ama-
tør- og Ordensudvalg.  
 
 
§ 13 Klubbens opløsning 
 
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlem-
mer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemme-
berettigede medlemmer stemmer for forslaget. 
 
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsam-
lingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlem-
mer, 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 stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. 
 
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel 
stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvik-
lingen af klubbens formueforhold. 
 
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Danmarks Idræts Forbund (DIF). 
 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27.03.2017 
 


