Love
Love for Københavns Golf Klub
§1
1. Foreningens navn er ”Københavns Golf Klub”.
2. Klubbens hjemsted og værneting er Dyrehaven 2, 2800 Kongens Lyngby.
§2
1. Klubbens formål er at give klubbens medlemmer mulighed for at dyrke golf med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i klubben og at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere
foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i
foreningen.
2. Til opnåelsen af klubbens formål skal klubben være medlem af Dansk Golf Union.
3. Klubben og dennes medlemmer skal overholde den til enhver tid gældende overenskomst med
Jægersborg Skovdistrikt.
§3
1. Alene personer, der opfylder Dansk Golf Unions til enhver tid gældende bestemmelser herfor,
kan optages eller forblive som medlemmer af klubben.
2. Indmeldelse finder sted efter forudgående skriftlig ansøgning herom til klubben. Bestyrelsen
afgør herefter endeligt, om vedkommende kan optages som medlem. Bestyrelsen fastsætter de til
enhver tid gældende regler for medlemsoptagelse.
3. Generalforsamlingen fastsætter det højeste antal aktive medlemmer klubben til enhver tid kan
have, samt fordelingen heraf mellem de forskellige medlemskategorier. Indenfor den således
fastsatte ramme bestemmer bestyrelsen det aktuelle antal medlemmer. Bestyrelsen kan dog i
enkeltstående tilfælde, eventuelt midlertidigt, dispensere herfra.
4. Klubben har følgende kategorier af medlemmer:






Seniorer:
o fuldtidsmedlemmer
o ugedagsmedlemmer
Ungseniorer
Juniorer
Passive

5. For juniorer kan bestyrelsen udfærdige et særligt reglement, således at disse først efter en
prøvetid opnår de fulde medlemsrettigheder. Den af Dansk Golf Union til enhver tid fastsatte
grænse er afgørende for afgrænsningen mellem seniorer og juniorer.
6. Lørdage, søndage og helligdage er ugedagsmedlemmer alene berettiget til at spille på banen i det
af bestyrelsen fastsatte omfang og da alene mod erlæggelse af en af bestyrelsen fastsat greenfee.
Ugedagsmedlemmer kan alene deltage i klubbens turneringer, hvis propositionerne tillader dette.
Turneringskomitéen kan for den enkelte turnering dispensere.
7. Endvidere kan klubben ved generalforsamlingens beslutning udnævne æresmedlemmer.
8. Endelig kan klubben – efter bestyrelsens beslutning herom i hvert enkelt tilfælde – som associeret
medlem optage selskaber, foreninger, ambassader og andre, der er interesseret i at støtte klubben.
De af denne form for medlemskab flydende rettigheder fastlægges ligeledes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan dog ikke herved fravige de i stk. 3 fastsatte bestemmelser.
§4
1. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes for det kommende år størrelsen af:




indskud for de forskellige kategorier af medlemmer og grupper heraf
kontingent for de forskellige kategorier af medlemmer og grupper heraf
skabsleje og andre afgifter for brug af klubbens faciliteter

2. På den ordinære generalforsamling kan dog med virkning for det indeværende regnskabsår
fastsættes et ekstra-kontingent, såfremt forholdene nødvendiggør dette.
3. Ved optagelse af passive medlemmer erlægges fuldt indskud. For juniorer erlægges intet indskud.
4. Såfremt et medlem overføres til en anden medlemskategori, skal der betales det for denne
gældende kategoris indskud. Såfremt et passivt medlem godtgør tidligere at have betalt indskud ved
optagelse i klubben i den pågældende medlemskategori, skal dog ikke erlægges nyt indskud ved
overførsel hertil.
For juniorer og ungseniorer skal der først betales indskud ved overgang til senior. Medlemmer der
har været junior i minimum 2 år og uafbrudt medlem siden, bliver fritaget for at betale indskud ved
overgang til senior. Medlemmer der først meldes ind efter det år de fylder 16 år, og som minimum
har været medlem i 5 år, skal erlægge 50 % indskud ved overgang til senior.
Medlemskategorien ”Ungseniorer” udvides til også at inkludere aktive SU-berettigede studerende i
alderen 25-30 år.
5. Indskud, kontingent, skabsleje og andre afgifter betales på den af bestyrelsen herfor fastsatte
måde og på de af bestyrelsen herfor fastsatte tidspunkter.

6. Ved medlemsoptagelse med virkning fra 1. juli eller senere erlægges – udover indskud – alene
halvt kontingent for det pågældende år.
7. Ethvert medlem, der er i restance med skyldige beløb til klubben og som ikke har berigtiget
restancen efter påkrav herom, kan efter bestyrelsens beslutning herom suspenderes fra en del af
eller samtlige vedkommendes medlemsrettigheder, indtil restancen er berigtiget. Såfremt restancen
ikke berigtiges efter et yderligere af bestyrelsen herom afgivet påkrav, kan bestyrelsen ekskludere
det pågældende medlem. Fornyet optagelse som medlem kan da alene finde sted, såfremt
betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, og når restancen med påløbne renter er berigtiget og mod
erlæggelse af nyt indskud.
8. Udmeldelse, udtræden, suspension eller eksklusion i løbet af et regnskabsår berettiger ikke til hel
eller delvis fritagelse for betaling til klubben af kontingent m.v. for det pågældende år.
9. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af greenfee samt regler for gæster.
10. Bestyrelsen er i ekstraordinære tilfælde berettiget til at fravige bestemmelserne i stk. 6-8 inkl.
§5
1. Æresmedlemmer er kontingentfri.
2. Aktive medlemmer, der er fyldt 80 år, og som har været uafbrudt medlem i de sidste forudgående
13 år, er fra da af kontingentfri i deres hidtidige kategori og gruppe. Denne adgang til
kontingentfritagelse gælder dog alene for de af medlemmerne, der også var medlem den 1. april
1989, og som på dette tidspunkt var fyldt 50 år.
3. Passivt medlemskab berettiger i sig selv ikke til at spille på banen.
4. Turnerings- og handicapkomitéen fastsætter konditionerne for de af klubben arrangerede
turneringer.
§6
1. Udmeldelse af klubben eller ønske om at overgå til en anden medlemskategori skal fremsættes
skriftligt til klubben senest hvert års 31. oktober og har virkning fra årets udgang.
2. Ved beslutning med mindst fem stemmer for kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis forhold
eller optræden er således, at vedkommende efter bestyrelsens opfattelse skader klubben, herunder
hvis vedkommende udviser hensynsløs optræden over for Dyrehaven, dyrene, publikum,
medspillere og banen. Et således ekskluderet medlem kan på førstkommende generalforsamling
forlange spørgsmålet om eksklusionen behandlet af denne, idet eksklusionen står ved magt, med
mindre 2/3 af de i afstemningen på generalforsamlingen deltagende går ind for at annullere
eksklusionen.
§7

1. Ved spillet følges de af Dansk Golf Union fastsatte bestemmelser samt de af bestyrelsen fastsatte
lokale regler.
2. Ethvert medlem og enhver, der opholder sig på klubbens område, er pligtig at rette sig efter de af
bestyrelsen fastsatte regler og bestemmelser med hensyn til udøvelsen af spillet og ordenens
opretholdelse i klubhuset, på banen og for adgangen til og fra disse.
3. Medlemmer, der overtræder foranstående bestemmelser eller de krav til optræden og opførsel,
der naturligt påhviler ethvert af klubbens medlemmer, kan af bestyrelsen midlertidigt suspenderes
af en del af eller samtlige vedkommendes medlemsrettigheder og i gentagelsestilfælde ekskluderes.
4. Bestyrelsens bestemmelser og beslutninger i henhold til § 6 stk. 2 og § 7 stk. 3 kan indankes for
Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.
§8
1. Klubbens organer er generalforsamlingen, bestyrelsen, de i § 13 omhandlede komitéer og
revisionen.
§9
1. Generalforsamlingen har – hvor der ikke i nærværende love er foreskrevet andet – den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender.
2. Alle generalforsamlinger afholdes på det af bestyrelsen indenfor det Storkøbenhavnske område
fastsatte sted og på det af bestyrelsen i overensstemmelse med nærværende love fastsatte tidspunkt.
3. Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst otte dages varsel. Indkaldelsen
offentliggøres af bestyrelsen elektronisk på klubbens hjemmeside og skriftligt på e-mail til de
oplyste mailadresser fra klubbens medlemmer, samt ved fysisk opslag i klubben. Såfremt et medlem
anmoder herom, vil den pågældende kunne få fremsendt indkaldelsen med bilag pr. post.
Indkaldelsen skal indeholde eller være vedlagt dagsorden, hovedindholdet af de forslag, der måtte
være til behandling. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal indkaldelsen tillige
indeholde årsregnskabet med revisionspåtegning, budgettet for det indeværende år samt forslag til
indskud, kontingent og skabsleje m.v. og rettidigt modtagne forslag til valg af formand, for så vidt
denne afgår, og til valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Det skal af indkaldelsen til en generalforsamling fremgå, såfremt vedtagelsen af et bestemt
forslag kræver vedtagelse med en anden stemmeflerhed end den i stk. 10 anførte.
5. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.
6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning herom af en generalforsamling eller af
bestyrelsen. Endvidere kan 25 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begære en ekstraordinær
generalforsamling afholdt til behandling af eet eller flere forslag, hvis ordlyd skal være indeholdt i
eller vedlagt begæringen. Bestyrelsen foranlediger da indkaldt til den ekstraordinære
generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

7. I indkaldelsen til generalforsamlingen kan bestyrelsen foreskrive, at adgang til
generalforsamlingen er betinget af forevisning af gyldigt medlemskort eller kvittering for betaling
af medlemskontingent.
8. Alle medlemmer har i øvrigt adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, der har
adgang til generalforsamlingen, og som på dagen herfor er fyldt 18 år, har stemmeret på
generalforsamlingen. Medlemmer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan, såfremt
de er stemmeberettiget, give skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Hvert medlem
kan dog højst møde med én skriftlig fuldmagt. Hvert medlem har én stemme.
9. Generalforsamlingen kan alene træffe beslutning vedrørende de emner, der er anført på
dagsordenen.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til
bestyrelsen
senest den 15. februar. Inden samme frist skal forslag til valg formand, for så vidt, at denne afgår,
og til valg af bestyrelsesmedlemmer være fremsendt til bestyrelsen.
10. Såfremt bestyrelsen er af den opfattelse at formanden og/eller eet eller flere medlemmer af
bestyrelsesmedlemmerne med sikkerhed vil fratræde senest på den førstkommende
generalforsamling, skal bestyrelsen – om muligt senest den 15. januar forud herfor – orientere
medlemmerne herom, jfr. stk. 3, og da fremkomme med bestyrelsens forslag til, hvem der skal
afløse de således fratrædende. Bestyrelsen kan herved fremsætte et antal forslag til valg af
bestyrelsesmedlemmer, der overstiger antallet af de således fratrådte.

11. Bestyrelsen kan – uanset det i stk. 10 anførte, såfremt betingelserne heri ikke er opfyldt – senest
i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling fremsætte forslag til valg af (ny) formand og til et
antal medlemmer af bestyrelsen, jfr. stk. 10 i slutningen.

12. Generalforsamlingen afgør alle sager og foretager alle valg ved relativt flertal af de afgivne
stemmer, hvor intet andet fremgår af nærværende love.

13. Alle generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at
være medlem af klubben, og som afgør alle spørgsmål om sagernes behandling, stemmeafgivningen
og
dennes
resultat.
14. Alle afstemninger skal ske skriftligt, hvis dette ønskes af dirigenten eller begæres af mindst 25
medlemmer. Alle valg sker dog skriftligt.
15. Der udfærdiges et referat af det på generalforsamlingen passerede, hvilket referat underskrives
af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet opslås snarest i klubhuset.

§ 10
1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.
4. bestyrelsens forslag og indkomne forslag.
5. bestyrelsens budget for det indeværende regnskabsår.
6. bestyrelsens forslag til indskud, kontingent og skabsleje m.v. for det følgende regnskabsår.
7. valg af formand, for så vidt denne afgår.
8. valg af bestyrelsesmedlemmer
9. valg af revision
10. eventuelt.
§ 11
1. Klubben ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad
gangen, idet formanden vælges særskilt. På hver ordinær generalforsamling afgår tre
bestyrelsesmedlemmer efter anciennitet, om fornødent efter lodtrækning.
2. Fratræder formanden i dennes valgperiode, indtræder næstformanden i dennes sted indtil den
førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der da vil være at foretage valg af formand.
Bliver antallet af bestyrelses medlemmer (udover formanden) færre end 6, kan bestyrelsen supplere
sig selv med et nyt medlem indtil næste ordinære generalforsamling.
3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, honorær sekretær og honorær kasserer.
4. Bestyrelsen kan, eventuelt i en forretningsorden, fordele arbejdsopgaverne imellem sig og træffer
i øvrigt selv bestemmelse om bestyrelsens arbejde og formen heraf.
5. Formanden og i hans fravær næstformanden er ansvarlig for, at der udfærdiges referat over det på
bestyrelsesmøderne passerede og vedtagne.
6. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
7. Ingen, der modtager løn fra klubben, kan samtidig være medlem af bestyrelsen.
§ 12
1. Bestyrelsen kan handle og optræde på klubbens vegne og forpligte denne i alle klubbens
anliggender. Anlæg af ny bane, køb og salg af fast ejendom og andre for klubbens økonomisk
særligt betydningsfulde eller helt ekstraordinære dispositioner kan dog alene besluttes og foretages
efter en generalforsamlings godkendelse heraf.
2. Bestyrelsen er til enhver tid forpligtet til at overholde og følge de af generalforsamlingen fastsatte
bestemmelse og trufne beslutninger.

3. Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling forelægge budget for det indeværende og et
overslag for det kommende regnskabsår. Hvis der heri indgår ekstra ordinære, større poster, skal
disse særskilt fremhæves.
4. Konstateres det i løbet af et regnskabsår, at budgettet er eller forventes at blive overskredet med
et beløb, der udgør mere end 10% af budgettets samlede udgifter, er bestyrelsen pligtig til straks at
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til behandling heraf.
5. Bestyrelsen kan ændre propositionerne for alle præmier, udsat til klubben, og eventuelt inddrage
disse som klubbens ejendom, normalt dog tidligst ti år efter det år, præmien er udsat.
6. Klubben tegnes med bindende virkning af formanden og næstformanden i forening, af en af disse
i forening med enten den honorære sekretær eller den honorære kasserer eller af fire
bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.
7. Bestyrelsen antager og afskediger klubbens golfmanager, chefgreenkeeper, cheftræner og
restaurantchef. Øvrige ansættelser og afskedigelser foretages af klubbens golfmanager på
bestyrelsens vegne.
§ 13
1. Bestyrelsen nedsætter følgende komitéer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Turnerings- og handicapkomitéen
Banekomitéen
Klubhuskomitéen
Juniorkomitéen
Sportskomitéen
Introkomitéen
Sponsorkomitéen
Redaktionskomitéen

2. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte yderligere eller ophæve bestående komitéer.
3. De af bestyrelsen således nedsatte komitéer udfører det komitéen pålagte arbejde på bestyrelsens
vegne og efter dennes retningslinjer. Bestyrelsen kan – men behøver det ikke – være repræsenteret i
disse komitéer.
4. Medlemmer af komitéerne udpeges blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.
5. Bestyrelsen kan nedsætte permanente eller ad-hoc udvalg efter behov.
6. Medlemmerne af disse udvalg udpeges blandt klubbens stemmeberettigede og ikkestemmeberettigede medlemmer (herunder juniorer og passive) og ikke-medlemmer (f.eks. forældre
til juniorer).
7. Der nedsættes et permanent juniorudvalg til at varetage juniorernes særlige interesser og som
refererer til Juniorkomitéen.

§ 14
1. Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for eet år ad gangen valgt
statsautoriseret eller registreret revisor.
§ 15
1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
2. Det af bestyrelsen udfærdigede udkast til årsregnskab forelægges for revisionen så vidt muligt
senest hvert års 15. februar
§ 16
1. For klubbens forpligtigelser hæfter alene klubbens til enhver tid værende formue.
2. Ingen af klubbens medlemmer hæfter personligt for klubbens forpligtelser.
§ 17
1. Forslag om ændring af klubbens love kræver generalforsamlingens vedtagelse med 2/3’s flertal.
Såfremt forslag til ændring er fremsat af bestyrelsen, eller bestyrelsen gør et fremsat forslag til sit
forslag, kan forslaget dog vedtages med simpelt stemmeflertal.
2. Forslag om klubbens sammenslutning med en anden golfklub eller om klubbens opløsning
kræver vedtagelse herom med 2/3’s flertal på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Såfremt forslaget vedtages med den nævnte
majoritet, men antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer ikke er tilstrækkeligt,
indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med den anførte
majoritet, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
3. Samtidig med vedtagelsen af klubbens opløsning vælger generalforsamlingen et
likvidationsudvalg på tre medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af klubben, og træffer
beslutning om, hvorledes de skal forholdes med klubbens beholdne formue.
4. Likvidationsudvalget, der træder i bestyrelsens sted, forestår afviklingen af klubben og dennes
formue, herunder betaling af gæld og opfyldelse af alle forpligtelser, der påhviler klubben. En
herefter i behold værende formue tilfalder Dansk Golf Union.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den. 2. april 2017 i Københavns Golf Klub

