
 
 

Vedtægter for Asserbo Golf Club 
 
 

 
§ 1 – Navn og hjemsted. 
 
Klubbens navn er Asserbo Golf Club. Den er stiftet den 30. april 1946 og har hjemsted i Hals-
næs kommune. 
 
 
§ 2 – Formål. 
 
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf, og 
med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til 
golfsporten.   
 
Klubben har etableret og skal drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige, 
almennyttige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de 
bedst mulige forhold.  
 
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund og er un-
derlagt disses love og bestemmelser. 
 
 
§ 3 – Medlemskab. 
 
Som medlem kan kun optages fysiske personer. 
Klubben tilbyder tre typer af medlemskaber: Fuldtids, fleksibelt og passivt medlemskab. 
 
  
Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier og medlemsrettigheder for de tre typer af medlem-
skaber. 
Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til dens formålsbe-
stemmelse. 
 
 
§ 4 – Indmeldelse. 
 
Ansøgning om indmeldelse sker skriftligt til sekretariatet. Det er bestyrelsen, der endeligt af-
gør, om ansøgningen skal godkendes. 
 
For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge. 
 
 
§ 5 – Ændring af medlemskategori. 
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Et fuldtidsmedlem kan overgå til passivt eller fleksibelt medlemskab ved udgangen af et ka-
lenderår. Skriftlig ansøgning herom skal være sekretariatet i hænde senest den 1. oktober. 
 
Et medlem kan til enhver tid overgå til medlemskab med højere kontingent 
 
 
§ 6 – Udmeldelse.  
 
Medlemskab er bindende til udgangen af et kalenderår. Skriftlig udmeldelse skal være sekre-
tariatet i hænde senest den 1. oktober. 
Der kan ikke dispenseres fra udmeldelsesfristen 
 
§ 7 - Indskud og kontingent. 
 
Indskud og kontingenter samt betalingsterminer for de enkelte medlemskategorier fastsættes 
af bestyrelsen.  
 
Indskud, kontingenter og købesummer for medlemsobligationer, jf. § 8, opkræves ved besty-
relsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsformer.  
 
Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr for forsinket betaling, ligesom den kan opkræve et gebyr 
hos medlemmer, der ikke benytter PBS ordning. 
 
Bestyrelsen fastsætter takster for greenfees. 
 
De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlem-
skab eller ved overgang til anden medlemskategori. 
 
 
§ 8 – Medlemsobligationer. 
 
Til finansiering af klubbens aktiviteter er bestyrelsen bemyndiget til at optage et obligationslån 
hos klubbens aktive medlemmer, på et beløb, der svarer til pålydende kr. 5.000 for hvert med-
lem. Hvert medlem kan kun eje en medlemsobligation. 
  
Obligationerne udstedes i størrelser af nominelt kr. 5.000. Kursen fastsættes af generalfor-
samlingen. 
 
Alle aktive medlemmer, der er fyldt 32 år, skal eje en medlemsobligation på nominelt kr. 
5.000. Medlemmer, der fylder 32 år, skal erhverve obligationen senest med udgangen af det 
kalenderår, hvor vedkommende fylder 32 år. 
 
Obligationslånet er ansvarlig lånekapital i Asserbo Golf Club og vil i tilfælde af klubbens op-
løsning først blive tilbagebetalt, efter at alle øvrige kreditorer er fyldestgjort. Eventuel tilbage-
betaling sker i så fald ligeligt til obligationsejerne. 
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Obligationerne skal stedse lyde på navn. De er ikke frit omsættelige og kan ikke gøres til gen-
stand for kreditorforfølgning. 
 
Ved medlemmers udtræden af klubben – herunder i tilfælde af død eller eksklusion – skal de 
pågældendes obligationer tilbydes til salg gennem klubbens bestyrelse, når den efterfølgende 
ordinære generalforsamling har fastsat kursen. 
 
Klubben har ingen pligt til at købe den enkelte obligation, men skal drage omsorg for, at den 
på ovennævnte vilkår tilbydes en ansøger til aktivt voksent medlemskab i klubben. 
  
Klubben afregner salgsprovenuet til sælgeren efter at have modregnet sit eventuelle tilgode-
havende. 
 
Såfremt obligationsejeren eller dennes dødsbo ikke senest 3 måneder efter et skriftligt påkrav 
herom overgiver obligationen til bestyrelsen med henblik på videresalg som nævnt, kan be-
styrelsen udstede en ny obligation i stedet for den hidtidige, sælge den nye og afregne prove-
nuet til sælgeren eller boet som ovenfor beskrevet. Herefter kan sælgeren eller boet ikke rejse 
krav i henhold til den tidligere obligation. 
 
 
§ 9 – Restance. 
 
Kontingentrestance ud over 3 måneder fra forfaldsdatoen medfører eksklusion af klubben, 
med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.  
 
 
§ 10 – Ordinær generalforsamling. 
 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i Halsnæs kommune hvert år i marts måned.  
 
Indkaldelse kan ske ved elektronisk kommunikation (e-mail) eller skriftligt med mindst 14 da-
ges varsel med angivelse af dagsorden og ved medsendelse af indkomne forslag fra besty-
relsen og medlemmerne samt revideret regnskab. 
 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til 
bestyrelsen senest 1. februar.  
 
Alle foreningens medlemmer, – samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, – har adgang til gene-
ralforsamlingen. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge 
dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver 1 stemme. 
 
Et medlem kan give et andet myndigt, navngivet medlem fuldmagt til at stemme på sine veg-
ne. Intet medlem kan dog afgive mere end sin egen stemme samt 2 stemmer ifølge fuldmagt.  
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§ 11 – Dagsorden for den ordinære generalforsamling. 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 
 
1.  Valg af dirigent. 
2.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3.  Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 
4.  Fremlæggelse af budget til godkendelse. 
5.  Fastsættelse af kursen på medlemsobligationer. 
6.  Forslag fra bestyrelsen. 
7.  Forslag fra medlemmerne. 
8.  Valg af formand. 
9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
11. Eventuelt. 
 
 
§ 12 – Generalforsamlingens ledelse. 
 
Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der ikke må være medlem af besty-
relsen. 
 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 
 
Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede 
stemmer for forslaget. 
 
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men for-
slaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede, skal bestyrelsen ind-
kalde til ekstraordinær generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsen-
terede stemmeberettigede, uanset disses antal. 
 
 Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger det.  
 
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skrift-
lig afstemning efter følgende afstemningsmetode:  
 
Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang undtagen ved valg af formand, hvorom 
der stemmes særskilt. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandi-
dater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal 
omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, så-
fremt der stadigt er ubesatte poster. 
 
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og 
underskrives af dirigenten. 
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§ 13 – Ekstraordinær generalforsamling. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 
75 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 modta-
gelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden og på 
samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 
Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger. Refe-
ratet godkendes og underskrives af dirigenten. 
 
 
§ 14 – Bestyrelsens sammensætning. 
 
Bestyrelsen består af formanden, der vælges ved direkte valg for en 3-årig periode, og af 6 
bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes vælges for en 3-årig periode. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, honorær sekretær og kasserer. I tilfælde 
af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling. 
 
Genvalg kan finde sted. 
 
Ethvert stemmeberettiget medlem – bortset fra klubbens fastansatte, er valgbart til bestyrel-
sen. 
 
 
§ 15 – Bestyrelsens kompetence. 
 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i 
klubbens anliggender. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 
 
I tilfælde af formandens fravær varetager næstformanden dennes opgaver. 
 
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse 
er behov for. 
 
Bestyrelsen udpeger udvalgenes formænd og skal godkende udvalgenes medlemmer. Besty-
relsen bestemmer udvalgenes opgaver og kompetencer og fastsætter retningslinjer for ud-
valgsarbejdet. 
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Bestyrelsens beslutninger er bindende for klubben.  
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
  
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 
 
 
§ 16 – Tegning og hæftelse. 
 
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden samt ét bestyrelsesmedlem. Ved væsent-
lige, økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formanden og kassereren. 
 
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen ansætter lønnet personale og kan meddele specialfuldmagter. 
 
For de af bestyrelsen indgåede forpligtelser på klubbens vegne hæfter alene klubbens for-
mue. 
 
 
 
 
 
§ 17 – Årsrapport og revision. 
 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.  
 
Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor og -suppleant væl-
ges for 1 år.  
 
Genvalg kan finde sted. 
 
 
§ 18 – Særlige bestemmelser i relation til DGU. 
 
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 handicap-
system, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af 
DGU fastsatte slope-system. 
 
Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvik-
ling og opretholdelse af orden inden for klubbens område. 
 
 
§ 19 – Disciplinær straf.  
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Opfylder et medlem ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende 
med advarsel, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben.  
 
Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende 
handler til skade for klubben.  
 
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på først-
kommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende 
virkning.  
 
Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- 
og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået, eller at parten er blevet bekendt 
med den afgørelse, der klages over.  
 
 
§ 20 – Opløsning. 
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling.  
 
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede med-
lemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede 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 med-
lemmer, skal bestyrelsen indkalde til ny ekstraordinær 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 
simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, her-
under afviklingen af klubbens formueforhold. 
 
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.  
 
 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. oktober 2020 og godkendt på eks-
traordinær generalforsamling den 17. november 2020. 
 
 
 
Sign: 
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Svend Frandsen, dirigent 
 
 
 
 
Peter Fredgaard, formand     Ib Lyng, næstformand 
 
 
 
Vibeke Lund, Hon. Sekretær    Hans-Otto Jørgensen, Hon. Kasserer 
 
 
 
Kim Nissen, bestyrelsesmedlem   Axel Bistrup, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
Ida Bratting Kongsted, bestyrelsesmedlem    


