Vedtægter for Kokkedal Golfklub
Klubbens navn, hjemsted og formål
§1
Klubbens navn er Kokkedal Golfklub, og dens hjemsted er Hørsholm kommune.
Stk. 2. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane med tilhørende klubhus på Kokkedals Jorder og at organisere de
dertil naturligt forbundne sportslige og sociale aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan spille golf under de bedst mulige forhold.

Klubbens medlemmer – indmeldelse, venteliste, kategorier og udmeldelse mm.
§2
Medlemmerne opdeles i følgende kategorier:
1.
Seniormedlem – et aktivt medlem, der i kalenderåret bliver 30 år eller ældre.
2. Hverdagsmedlem– et aktivt Seniormedlem, der som udgangspunkt alene har ret til at spille på banen på hverdage.
3. Ungsenior – et aktivt medlem, der i kalenderåret bliver 19 år eller ældre, dog ikke 30 år.
4. Junior – et aktivt medlem, der i hele kalenderåret er 18 år eller yngre.
5. Passivt medlem – et medlem, der har været aktivt medlem af Kokkedal Golfklub i mindst 2 år, og som ønsker at overgå til passivt
medlemskab i mindst 1 år.
6. Longdistancemedlem – et medlem, der har været aktivt medlem af Kokkedal Golfklub i mindst 2 år, og som har bopæl uden for
Danmark.
7. Midlertidigt medlem – en person, der optages som aktivt medlem i et begrænset tidsrum og på nærmere, individuelt aftalte
vilkår, jf. § 7, stk. 3.
8. Associeret medlem – et æresmedlem eller en i klubben ansat medarbejder, der af bestyrelsen accepteres som aktivt,
kontingentfrit medlem, jf. § 7, stk. 1. Et Associeret medlem kan ikke være medlem af klubbens bestyrelse.
9. Seniormedlem uden indskud – et aktivt medlem, der i kalenderåret bliver 30 år eller ældre og som ikke betaler indskud, men i
stedet et forhøjet årligt kontingent.
Stk. 2 Bestyrelsen bemyndiges til at efter skriftlig anmodning fra et medlem fra kategori nr. 1 og 2 . at tillade, at det pågældende
medlem udelukkende har spilleret på klubbens par 3-bane til et af bestyrelsen nærmere fastsat kontingent. Skriftlig anmodning skal
fremsættes inden udgangen af december måned gældende for den kommende sæson og frem. Det pågældende medlem kan som
udgangspunkt ikke generhverve almindelig spilleret.

§3
Kun enkeltpersoner kan optages som medlemmer.
Stk. 2. Kokkedal Golfklub er åben for alle ansøgere. Af kapacitetshensyn kan det imidlertid være nødvendigt at føre prioriterede ventelister
efter objektive kriterier: I så fald føres en eller flere prioriterede ventelister med
1. ansøgere under 30 år,
2. ansøgere, hvis ægtefælle/samlever, forældre eller barn i forvejen er aktivt medlem,
3. borgere bosiddende i Hørsholm Kommune.
Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at der skal kræves et gebyr af personer, der optages på en venteliste. Betales et sådant gebyr
ikke efter påkrav, kan vedkommende ansøger straks slettes af ventelisten.
Stk. 3. Et nyt medlem kan alene indmeldes i de i § 2 nævnte kategorier nr. 1, 2, 3, 4, 8 og 9.
Stk.4. Ansøgning om indmeldelse indgives skriftligt til klubbens administration. Bestyrelsen afgør, om ansøgningen kan imødekommes.
§4
Bestyrelsen fastsætter nøgletal for de i § 2 under nr. 1-4, 7 og 9 nævnte medlemskategorier. Nøgletallene bør så vidt muligt ikke
overskrides.
§5
Anmodning om udmeldelse indleveres skriftligt til administrationen inden 1. november for at kunne få virkning fra næste kalenderår. Det
samme gælder et ønske om overgang til en anden medlemskategori.
Stk. 2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra varslingsbestemmelserne i stk. 1.
Stk.3. I tilfælde af en eventuel anmodning om tilbagebetaling af kontingent og/eller indskud forholdes i overensstemmelse med § 6, stk.7,
og § 7, stk. 4.
Indskud
§6
Enhver, der optages som medlem i Kokkedal Golfklub i den i § 2 under nr. 1 nævnte kategori (Seniorer), skal betale et indskud, der forfalder
til betaling ved medlemmets indmeldelse i klubben.
Stk. 2. Juniorer og Ungsenior betaler ikke indskud, men ved overgang til Seniormedlem efter det fyldte 30 år betales indskud som angivet i
§ 6, stk. 1.
Stk. 3. Bestyrelsen kan efter omstændighederne tilbyde, at indskuddet betales i rater.
Stk. 4. Indskuddets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Indskuddet er gældende for samtlige indmeldelser/skift af
medlemskategori i det pågældende kalenderår.
Stk. 5. Indskud opkræves af administrationen snarest muligt efter indmeldelsen/skift af medlemskategori. Overskrides en fastsat
betalingstermin, er medlemmet i restance. I så tilfælde finder § 9 analog anvendelse.
Stk. 6. Passive medlemmer indtræder ved fornyet aktivt medlemskab på det indskudsniveau, hvorpå de befandt sig ved overgangen til
passivt medlemskab. Manglende betaling efter påkrav kan medføre eksklusion, jf. § 9, der finder analog anvendelse.
Stk. 7. Indskud indgår i klubbens formue og kan aldrig kræves tilbagebetalt, medmindre bestyrelsen undtagelsesvist træffer anden
beslutning.

Kontingent til klubben mm.
§7
Alle medlemmer, bortset fra Associerede medlemmer, jf. § 2, nr. 8, betaler et årligt kontingent til Kokkedal Golfklub.
Stk. 2. Størrelsen af kontingentet fastsættes for hver af de i § 2 nr. 1-6 og 9 anførte medlemskategorier af generalforsamlingen efter
bestyrelsens indstilling, baseret på budgetterede anlægs- og driftsudgifter. Disse budgetter godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen aftaler de nærmere, individuelle vilkår for et Midlertidigt medlemskab, jf. § 2, nr. 7, herunder kontingent, rettigheder
samt varigheden af medlemskabet, der normalt ikke kan udstrækkes til over 4 år.
Stk. 4. Udmeldelse medfører ingen ret til tilbagebetaling af kontingent, medmindre bestyrelsen undtagelsesvist træffer anden
bestemmelse.
§8
Kokkedal Golfklub betaler det af Dansk Golf Union (DGU) fastsatte kontingent til unionen.
§9
Kontingentet til Kokkedal Golfklub opkræves af administrationen og betaling sker via BS.
Stk. 2. Overskrides en fastsat betalingstermin, er medlemmet i restance. I så fald samt såfremt der ikke kan betales via BS tillægges
opkrævningen et af bestyrelsen fastsat administrationsgebyr.
Stk. 3. Et medlem, der er i restance, kan ikke benytte klubbens faciliteter.
Stk. 4. Restance udover 2 måneder medfører automatisk eksklusion og dermed fortabelse af indskud, medmindre bestyrelsen finder
rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Bestyrelsens beslutning er endelig og kan ikke indbringes for generalforsamlingen.
Bestyrelsen
§ 10
Klubben ledes af en bestyrelse, der står til ansvar over for generalforsamlingen.
§ 11
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet 3 medlemmer er på valg i ulige år og
2 medlemmer på valg i lige år.
Stk. 2. I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen om fornødent sig selv indtil næste generalforsamling.
§ 12
Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbar til bestyrelsen, jf. dog § 2, nr. 8.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Stk. 3. Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i Hørsholm Kommune.
§ 13
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorær sekretær og kasserer.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 14
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 3. Bestyrelsens møder ledes af formanden. I formandens fravær træder næstformanden i hans sted.
Stk. 4. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som alene er tilgængelig for medlemmerne af bestyrelsen.
§ 15
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer bindende beslutninger i alle klubbens anliggender.
Stk. 2. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af større lån samt
køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes klubben dog af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Stk. 4. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
§ 16
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder f.eks.
Turneringsudvalg, Begynderudvalg, Juniorudvalg og Ordens-, regel- og handicapudvalg.
Stk. 2. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.
Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger rammerne for udvalgenes benyttelse af klubbens faciliteter.
§ 17
Bestyrelsen bestemmer, hvilke afgifter der skal erlægges af spillere, der ikke er medlemmer af Kokkedal Golfklub, samt hvilke rettigheder
disse har.
§ 18
Bestyrelsen fastsætter i samråd med Hørsholm kommune de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og
ordenens opretholdelse inden for golfklubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med kortere eller
længere karantæne eller – i gentagne eller grove tilfælde – med eksklusion fra klubben. Bestyrelsen kan i denne anledning anmode ordens, regel- og handicapudvalget om at undersøge og forelægge sagen for bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om karantæne eller eksklusion
kan påklages til Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg med mulighed for appel til DIF.
Stk. 2. Bestyrelsen kan derudover ekskludere et medlem, der er i restance, jf. § 6, stk. 5 og 6, samt § 9, stk. 4.

Stk. 3. Endelig kan bestyrelsen med enstemmighed beslutte, at et medlem skal ekskluderes, såfremt fortsat medlemskab af Kokkedal
Golfklub må antages at skade klubbens almindelige anseelse. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af den ekskluderede forlanges
forelagt den førstkommende ordinære generalforsamling. Begrundet begæring om efterprøvelse skal indgives til klubbens administration
senest 4 uger efter dateringen af bestyrelsens meddelelse om eksklusion. Begæringen gengives i indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling. På generalforsamlingen har den ekskluderede adgang til at redegøre mundtligt for sin vurdering af sagen, ligesom
bestyrelsen har adgang til nærmere at begrunde sin afgørelse. Generalforsamlingens endelige beslutning træffes ved simpelt flertal.
Indbringelsen for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning, med mindre bestyrelsen træffer bestemmelse herom.
Generalforsamlingen
§ 19
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
§ 20
Ordinær generalforsamling afholdes i Hørsholm kommune hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden og indkomne forslag offentliggøres af bestyrelsen elektronisk på
klubbens hjemmeside og skriftligt via e-mail til klubbens medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen samt ved fysisk opslag i
klubben.
Stk. 3. Forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder om kandidater til valg til
bestyrelsen, skal være administrationen i hænde senest kl. 12.00, 14 kalenderdage før generalforsamlingen. Forslaget skal af bestyrelsen
offentliggøres ved fysisk opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samt tilsendes medlemmer pr. e-mail senest 8 kalenderdage før
generalforsamlingen, og en udskrift heraf skal samtidigt kunne afhentes på klubbens kontor.
§ 21
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i
overensstemmelse med vedtægternes regler.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.
§ 22
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten behøver ikke at være medlem af Kokkedal Golfklub
§ 23
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, med hver een stemme.
Stk. 3. Restanter har ikke stemmeret.
Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn og kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem
kan aldrig råde over mere end een fuldmagt.
§ 24
Beslutninger på generalforsamlingen træffes, med mindre andet er bestemt i vedtægterne, ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 2. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
Vedtægtsændringer skal, inden de kan træde i kraft, være godkendt af Hørsholm kommune.
Stk. 3. Såfremt blot eet stemmeberettiget medlem forlanger det, skal der afholdes skriftlig afstemning.
§ 25
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode:
a. Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang.
b. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med
én stemme på hver kandidat.
c. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige
stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.
§ 26
Over det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig trufne beslutninger, skal der optages en kort beretning i klubbens
forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten.
Stk. 2. En kopi af den underskrevne protokol offentliggøres på klubbens hjemmeside og kan fra samme tidspunkt afhentes i
administrationen.
§ 27
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(t) forslag, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med
mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Stk. 3. I øvrigt finder ovennævnte bestemmelser om den ordinære generalforsamling anvendelse med de ændringer, som følger af
forholdets natur.

Klubbens regnskab
§ 28
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Klubbens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Stk. 3. Et sammendrag af det reviderede årsregnskab offentliggøres før generalforsamlingen på klubbens website og kan fra samme
tidspunkt afhentes i administrationen. Et sammendrag af regnskabet udleveres ligeledes til deltagerne på generalforsamlingen. Efter
generalforsamlingen vil et sammendrag af det godkendte årsregnskab offentliggøres på klubbens website og kan fra samme tidspunkt
afhentes i administrationen.
§ 29
Eventuelt overskud overføres til egenkapitalen og anvendes inden for reglerne af folkeoplysningslovens område.
Klubbens medlemskab af DGU, regler for spil mm.
§ 30
Klubben skal være medlem af DGU og respekterer de af DGU og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.
Stk. 2. Klubben respekterer ligeledes DGU's regler for frit spil for ihændehavere af NGU- og DGU-kort.
Stk. 3. 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 fastsatte lokale regler.
Stk. 4. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i
handicapturneringer og -turneringer sker i h.t. det af DGU fastsatte slope-system.
§ 31
Ønsker et passivt medlem at overgå til aktivt medlemskab, skal vedkommende give administrationen besked inden 1. november, hvorefter
aktivt medlemskab kan genoptages fra det følgende kalenderårs begyndelse, såfremt klubbens kapacitet tillader det.
Stk 2. Ønsker et Seniormedlem uden indskud at overgå til medlemskategorien Seniormedlem skal vedkommende give administrationen
besked inden 1. november, hvorefter der forholdes i overensstemmelse med optagelse i nævnte medlemskategori.
Stk. 3. Hverdagsmedlemmer kan kun spille på lørdage samt søn- og helligdage mod at betale fuld greenfee.
Stk. 4. Longdistancemedlemmer kan alene spille lejlighedsvis på Kokkedal Golfklubs bane under ferier o.l. Man kan kun optages som
longdistancemedlem, hvis man har en anden klub som hjemmeklub.
Klubbens opløsning
§ 32
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 2. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af
2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, 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.
Stk. 3. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om
den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
Stk. 4. Eventuelt overskud ved opløsning af klubben tilfalder almennyttige formål i Hørsholm kommune inden for folkeoplysningslovens
område.

Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 33
Nærværende vedtægter træder i kraft med virkning for kalender- og regnskabsåret 2003. Samtidig ophæves klubbens tidligere vedtægter,
som senest ændret på klubbens generalforsamling d. 10. marts 1998.
Stk. 2. Nærværende vedtægter er herefter gældende for samtlige klubbens nuværende og kommende medlemmer. Bestemmelserne i § 6,
stk. 1, og 2, har dog for så vidt angår juniorer/ynglinge alene betydning for medlemmer, der indmeldes i klubben efter den 1. januar 2003.
For andre juniorer/ynglinge opkræves først indskud ved overgang til aktivt senior-medlemskab, idet indskuddet udgør det på det
pågældende tidspunkt af generalforsamlingen fastsatte beløb, jf. § 6, stk. 4.
Stk. 3. Ikrafttrædelsen af nærværende vedtægter kan ikke medføre krav fra noget medlem om tilbagebetaling af kontingent, indskud e.l.
Ovennævnte vedtægter er første gang vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 6. maj 2002 og senere ændret på ordinær
generalforsamling den 14. marts 2006, 16. marts 2010, 8. marts 2011, 21. marts 2012, ekstraordinær generalforsamling den 23. september
2013, generalforsamling den 8. marts 2016, den 14. marts 2017 og den 13. marts 2018.
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