
Vedtægter for Halsted Kloster Golfklub 

Forslag til nye vedtægter 2022 

§ 1. Formål 

Stk. l. Klubbens navn er Halsted Kloster Golfklub, dens hjemsted er i Lolland kommune. 

Stk. 2. Klubbens almennyttige formål er at udbrede kendskabet til og færdighederne i golf spillet 

samt at organisere de dertil hørende aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golf 

spillet under de bedst mulige forhold på det af golfklubben ejede anlæg, beliggende på lejet areal. 

Stk. 3. Klubben skal være medlem af Dansk Golfunion, og kan tilsluttes andre 

idrætsorganisationer. 

§ 2. Optagelse af medlemmer. 

 Stk. 1. Som medlemmer optages personer, der opfylder Dansk golfunions amatørbestemmelser 
samt professionelle. 

Stk. 2. Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på 

banen. Passive medlemmer har adgang til klubhus og til klubbens arrangementer. 

Stk. 3. Indmeldelse og skift mellem medlemskategorier sker skriftligt eksempelvis via mail.   

§ 3. Kontingent,  

Stk. 1. Kontingentsatserne fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

Kontingentsatsene er gældende fra den først følgende rateopkrævning efter generalforsamlingens 

vedtagelse. 

Bestyrelsen kan fastsætte satsen for første års kontingent og kontingentsatserne omfatter følgende 

medlemskategorier: 

1. Minier (0 — 12 år) 

2. Junior (13 - 18 år) 

3. Ung senior (19-25 år) 

4. Senior (fra 26 år) 

5. Firma 

6. Pensionist (ikke nye fra 1.1.2008) 

7. Passiv 

8. Long distance 100 km+ HKG er sekundær klub  

9. Senior distance, 100 km+ HKG som hjemklub  

10. Flex 

11. Par 3-bane 



Stk. 2 Kontingent opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Kontingent opkræves i 3 rater 

henholdsvis 1. februar, l. maj og l. august. Medlemmerne skal tilmelde kontingentbetalingerne til 

Betalings Service eller andet automatisk opkrævningssystem fastlagt af bestyrelsen.  

Kontingentrestance ud over 1 måned medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder, og der 

kan efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, pålægges opkrævningsgebyr. Kontingentrestance ud 

over 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen på grund af særlige omstændigheder 

finder anledning til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele 

restancen er betalt. 

Kontingent for flexmedlemsskab opkræves ved indmeldelse/overgang til denne medlemskategori 

og derefter hver 1. februar for kalenderåret.  

Stk. 3 Udmeldelse af klubben eller overgang til billigere medlemskab kan kun ske ved årsskiftet 

og meddeles skriftligt til klubben. 

Seniormedlemmer som har meldt sig ud eller er overgået til anden medlemskategori efter forfald af 

rate 3, og året efter ønsker at blive optaget som seniormedlem efter rate 1 opkræves kontingent fra 

og med rate 1 

Stk. 4. Det af medlemmerne betalte indskud (indmeldelsesgebyr) kan ikke forlanges tilbagebetalt 

ved ophør af medlemskab. 

§ 4. Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned på et af 

bestyrelsen valgt sted på Vestlolland. Indkaldelse skal ske senest 14 dage inden 

generalforsamlingen og publiceres på hjemmesiden og via nyhedsbrev  

Det reviderede regnskab, årets budgetforslag samt indkomne forslag fremlægges til gennemsyn i 

klubhuset senest 8 dage før afholdelsen af ordinær generalforsamling. 

Stk. 3. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. 

Stk. 4. Stemmeret har aktive og passive medlemmer, der har Halsted Kloster Golfklub som 

hjemmeklub. Som led i klubbens demokratiske struktur kan juniorer, der er medlemmer, lade sig 

repræsentere ved deres forældre. 

Stk. 5. Stemmeret kan ved generalforsamlingen udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til et andet 

stemmeberettiget medlem. Et medlem kan dog ud over egen stemme kun afgive yderligere én 

stemme ved fuldmagt 

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver 

andet. 



Stk. 7. På minimum 10 stemmeberettigede medlemmers forlangende skal der afholdes skriftlig 

afstemning. Ved valg af personer skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og 

følgende afstemningsmetode: 

• Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. 

• Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, 
og kun med én stemme på hver kandidat. 

• Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne 
med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. 

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 

1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsætter krav herom til bestyrelsen. 

Med krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal følge motiveret forslag til 
dagsorden. Bestyrelsen er forpligtet til - inden 30 dage efter modtagelse af kravet - at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling. 

Motiveret indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel via 

hjemmeside og nyhedsbrev.  

Stk. 9. Der føres på generalforsamlingen referat, som underskrives af dirigenten og formanden. 

Referat af generalforsamlingen bringes på klubbens hjemmeside. 

§ 5. Dagsorden. 

Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg. 

a) Formand på valg i lige årstal. 

b) Kasserer på valg i ulige årstal 

c) Honorær sekretær på valg i ulige årstal 

d) 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal, og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i 

ulige årstal. 

e) Valg af 2 interne foreningsvalgte revisorer og en suppleant. 

7. Eventuelt. 

Stk. 2. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, 

være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest l. februar. 

§ 6. Bestyrelse 

Stk. l. Bestyrelsen varetager under ansvar overfor generalforsamlingen Halsted Kloster Golfklubs 

anliggender. 



Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. 

Stk.3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Valg af formand 

samt 2 bestyrelsesmedlemmer sker i lige årstal. Valg af kasserer og honorær sekretær samt 2 

bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. 

Stk. 4. I tilfælde af vakance i bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste 

generalforsamling, 

Stk. 5. På førstkommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig 

på følgende måde: 

1. Næstformand. 

2. Et forretningsudvalg, der træffer afgørelser i den daglige drift. 

3. Valg af medlemmer til øvrige udvalg. 

Stk. 6.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 

halvdelen er til stede. 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. Over bestyrelsens møder og beslutninger føres referat som udsendes til bestyrelsen via 

mail. Er der ikke gjort indsigelser senest tre dage efter udsendelsen er referatet godkendt og kan 

offentliggøres.   

§ 7. Daglig ledelse 

Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning 

i klubbens anliggender. 

Stk. 2. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver underskrift af samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. I øvrige økonomiske anliggender tegnes klubben af formanden eller 

kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. 

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. 

Stk. 5. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse 

er behov for. Bestyrelsen fastsætter udvalgets opgaver og kompetencer og giver retningslinjer for 

udvalgsarbejdet. Udvalgsformændene tilrettelægger ledelsen og arbejdet i udvalgene under ansvar 

overfor bestyrelsen. Tilrettelæggelse af arrangementer med økonomisk risiko skal altid forelægges 

bestyrelsen til godkendelse. 

§ 8. Regnskab 

Stk. l. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 



Stk. 2. Klubbens regnskab revideres af to foreningsvalgte interne revisorer.  

§ 9. Spillet 

Stk. 1. For golfspillere i klubben gælder de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews 

fastsatte regler samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. 

Stk. 2.Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions 

handicapsystem og registreres af handicapudvalget. 

Stk. 3.Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser som findes nødvendigt af hensyn til spillets 

afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område og ethvert medlem er forpligtet til 

at rette sig efter sådanne bestemmelser. 

Stk. 4. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen idømme karantæne og i gentagne 

eller grove tilfælde udelukkelse af klubben. Afgørelsen om udelukkelse kan på medlemmets 

foranledning kræves forelagt på den førstkommende generalforsamling. Indbringelse for 

generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse i medfør af 

nærværende bestemmelse kan indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. 

§ 10. Hæftelse 

Stk. 1.Ingen medlemmer hæfter for foreningens gæld. 

§ 11. Vedtægtsændringer. 

Stk. 1. Til ændring af Halsted Kloster Golfklubs vedtægter, bortset fra de i §12 omhandlede 

forhold, kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. I 

modsat fald er forslaget bortfaldet. 

§ 12. Opløsning 

Stk. 1. Til vedtagelse af forslag om klubbens opløsning kræves, at mindst halvdelen af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og der fordres 3/4 majoritet til afgørelse af spørgsmålet. 

Stk. 2. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på 

generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af mindst 3/4 af de repræsenterede 

stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen skriftligt til en ekstraordinær 

generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter den første generalforsamling.  

Forslaget kan vedtages af 3/4 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses 

antal.  

Skriftlig fuldmagt til en generalforsamling skal, for så vidt den ikke udtrykkelig er tilbagekaldt, 

anses for gyldig også med hensyn til den eventuelle ekstraordinære generalforsamling. 

Stk. 3. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal 

bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning herunder afvikling af klubbens 



formueforhold. Et eventuelt overskud ved afvikling tilfalder en eller flere foreninger med et 

almennyttigt formål beliggende i samme kommune som den opløste klub. 

Stk. 4 

Golfanlægget er beliggende på lejet jord, og en eventuel overdragelse til anden lejer forudsætter 

godkendelse af udlejeren, Halsted Kloster. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2022. 

 

 

Gert Meyer Madsen Bente Clausen Bjarne Voigt Hansen 

Formand  Kasserer  Sekretær 

 

 

 

 

 


