
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vedtægter  
for  

Maribo Sø Golfklub 
 



§ 1 – Formål. 
 
Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil 
hørende aktiviteter, til gavn for klubbens medlemmer, samt at fremme interessen og kendskabet til golfspillet. 
 

§ 2 – Navn. 
 
Stk. 1.: Klubbens navn er Maribo Sø Golfklub. Klubbens hjemsted er Lolland Kommune og dens adresse er Refshale Byvej 22, 
4930 Maribo. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og kan tilsluttes andre idrætsorganisationer. 
 

§ 3 – Medlemmer. 
 
Stk. 1.: Optagelse som medlem i klubben sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, der kan nægte optagelse, såfremt 2/3 af 
bestyrelsens medlemmer stemmer herfor eller såfremt vedkommende der ønsker optagelse som medlem tidligere er slettet som 
medlem p.g.a. kontingentrestance i Maribo Sø Golfklub eller andre klubber under DGU. 
 
Stk. 2.: I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende ordinære generalforsamling, dersom pågældende øn-
sker det. 
 
Stk. 3.: Såvel passive som aktive medlemmer kan optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. 
 
Stk. 4.: Bestyrelsen er berettiget til at begrænse tilgangen af aktive medlemmer begrundet i kapacitetshensyn. I så fald fører 
bestyrelsen en tidsprioriteret venteliste. 
 

§ 4 – Kontingentfastsættelse. 
 

Stk. 1.: Kontingent fastsættes på generalforsamlingen på baggrund af et af bestyrelsen godkendt budget og i øvrigt omfattende 
følgende medlemskategorier: 

1. Juniorer (under 19 år) 
2. Ungseniorer (19 – 25 år) under uddannelse 
3. Ungseniorer (19-25 år) øvrige 
4. Seniorer (fra 26 år og opefter) 
5. Long distancemedlemmer 
6. Firmamedlemmer 
7. Flexmedlemmer 
8. Passive medlemmer 

Stk. 2.: Et medlem indtræder i medlemskategori 2 - 4 i det kalenderår, hvor medlemmet fylder det for kategorien fastsatte antal 
år. 

Stk. 3.: Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis størrelse og forfaldsdato fastsættes af bestyrelsen. 
Juniorer og Ungseniorer betaler først indskud ved overgangen til seniorstatus i kategori 4. 

Stk. 4.: Passive, som tidligere har været aktive, kan vende tilbage til aktivt medlemskab uden at skulle betale nyt indskud. 
Andre passive medlemmer betaler indskud ved overgang til aktivt medlemskab.  
  
Stk. 5.: Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. 
 
Stk. 6.: Kommer et medlem i restance og trods påkrav ikke indbetaler kontingentrestancen, kan bestyrelsen ekskludere med-
lemmet. Genoptagelse efter eksklusion kan først ske, når restance og eventuelle gebyrer samt nyt indskud er betalt.  
 
Stk. 7.: Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til sekretær eller kasserer mod indlevering af DGU-kort og bagmær-
ke. Udmeldelse skal ske forud til den 1. januar eller 1. juli. Der ydes ikke refusion for evt. allerede betalt indskud og kontin-
gent. 
 
Stk. 8.: Bestyrelsen kan, når der skønnes at være særlige grunde dertil i hvert enkelt tilfælde, nedsætte kontingentet. 

 
 

§ 5 – Generalforsamling. 
 
Stk. 1.: Medlemmerne er klubbens øverste myndighed og udøver denne myndighed gennem generalforsamlingen. Generalfor-
samlingen holdes i Lolland Kommune. 



Stk. 2.: Hvert år inden udgangen af marts måned efter regnskabsårets afslutning afholdes ordinær generalforsamling. 

Stk. 3.: Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i eventuelt 
klubblad eller ved bekendtgørelse i lokalt dagblad og på hjemmeside på nettet. 

Stk. 4.: Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag der er stillet, skal senest 1 uge før 
generalforsamlingen fremlægges til eftersyn for medlemmerne i klubhuset. 

Stk. 5.: Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse, for det senest forløbne år 
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning  
5. Forslag til medlemskontingent  
6. Forelæggelse af budget til orientering 
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af suppleanter 
10. Valg af revisor 
11. Eventuel 

Stk. 6.: Generalforsamlingen træffer beslutning om: 
Grundkøb. 
Iværksættelse af nyt byggeri. 
Optagelse af lån mod pant i fast ejendom. 
Ændring af vedtægterne. 
Opløsning af klubben 
 

Stk. 7.: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når en tidligere generalforsamling 
har besluttet det, eller når mindst 20 % af klubbens aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om at få en givet 
emne behandlet. 
 
Stk. 8.: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse i eventuelt 
klubblad eller ved bekendtgørelse i lokalt dagblad. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsor-
den. Når ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme emne først 
finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling.  
 
Stk. 9.: Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Kun medlemmer, som iflg. Dansk lov er myndige, har 
stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 
Stk. 10.: Ethvert stemmeberettiget medlem har ret til at få et forslag behandlet af generalforsamlingen og til at tage ordet. For-
slag der ønskes behandlet på dagsordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før den ordinære generalforsamling. 
 
Stk. 11.: Beslutning træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede ved almindeligt stemmeflertal.  
 
Stk. 12.: I tilfælde af personvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige 
ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan højst stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun 
med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes og efter samme regler mellem kandidaterne 
med samme stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. 
 

Stk. 13. a: Forslag om ændring af vedtægterne, kan kun vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Dirigenten 
afgør, om der skal foretages skriftlig afstemning. 

Stk. 13. b: Forslag om opløsning af klubben kan kun vedtages, hvis halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end halvdelen mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes 
til ny generalforsamling, der afholdes inden 2 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget, uanset antallet af 
fremmødte, vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 
Stk. 14.: I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for 
bestyrelsen. 
 



 
§ 6 – Bestyrelsen. 

 
Stk. 1.: Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusiv formanden. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt klubbens medlemmer. 
 
Stk. 2.: I år med ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i år med lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Stk. 3.: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 4.: Op til 3 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
 
Stk. 5.: I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder den suppleant, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed eller valg 
uden afstemning trækker bestyrelsen lod blandt suppleanterne om den ledige plads i bestyrelsen. Suppleanten bestrider posten 
indtil næste generalforsamling. 
 
Stk. 6.: Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.  
 
Stk. 7.: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.  
 
Stk. 8.: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær af næstformanden, når der skønnes at være behov her-
for, eller når 3 af bestyrelsens medlemmer anmoder herom. 
 
Stk. 9.: Bestyrelsen kan anmode andre om at deltage i bestyrelsesmødet, såfremt der findes behov herfor. Disse personer har 
dog ikke stemmeret. 
 
Stk. 10.: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben, Bestyrelsen er ansvarlig for fremlæggelse af regnskab, forslag til 
budget, og kontingent på generalforsamlingen.  Bestyrelsen fastsætter endvidere størrelse af medlemsindskud og er ansvarlig 
for driften af den daglige administration i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. 
 
Stk.11.: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er 
til stede. 
 
Stk. 12.: Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmerflertal. Står stemmerne lige, 
gør formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget. 
 
Stk. 13.: I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne.  
Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. 
 
Stk. 14.: Bestyrelsen træffer beslutning med bindende beslutning i klubbens anliggender. 
 
Stk. 15.: Klubben forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstfor-
mandens. 
 
Stk. 16.: Formanden kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger eller betale indgåede almindelige 
forpligtelser. 
 
Stk. 17.: Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 
 
Stk. 18.: Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med en til klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klub-
bens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 
 
 

§ 7 – Udvalg. 
 
Stk. 1.: Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Bestyrelsen 
udpeger udvalgsformændene, som derefter udpeger øvrige udvalgsmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og 
kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet. 
 

§ 8 – Regler. 
 
Stk. 1.: For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club og St. Andrews fastsatte regler samt de af besty-
relsen med Dansk Golfunion godkendelse fastsatte regler.  
 
Stk. 2.: Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem. 
 



Stk. 3.: Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens 
opretholdelse indenfor klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i 
gentagelsestilfælde eller i grove tilfælde med udelukkelse fra klubben. Dog kan afgørelse om udelukkelse af medlemmet kræ-
ves forelagt en ordinær generalforsamling. Indbringelse for den ordinære generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. 
Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Handicapudvalg. 
 

§ 9 – Klubbens regnskabsår. 
 

Stk. 1.: Klubben regnskabsår er kalenderåret 
 
Stk. 2.: Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år valgt statsautoriseret eller registeret revisor. 
 

§ 10 – Opløsning. 
 

Stk. 1.: Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer 
ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubben 
formueforhold. 
 
Stk. 2.: Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union. 
 
 
Vedtaget af medlemmer i Maribo Sø Golfklub på generalforsamlingen den 27. november 2002. Ændret på generalforsamlin-
gen den 29. marts 2007. Ændret på generalforsamlingen 16. februar 2009. Ændret på generalforsamlingen den 15. februar 
2011. Ændret på generalforsamlingen 16. februar 2012. Ændret på generalforsamlingen 19. marts 2014. Ændret på general-
forsamlingen 14. marts 2019. 
 


