Ekstraordinær generalforsamling Brøndby Golfklub den 11. januar 2011,
afholdt i Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, 2605 Brøndby
Formanden Tage Jensen bød velkommen til de fremmødte og herefter afholdtes ekstraordinær
generalforsamling i henhold til den udsendte dagsorden.
Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent
Ole Hansen blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og meddelte forsamlingen at de
foreslåede vedtægtsændringer ønskes at blive behandlet under et.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden med henblik på at starte dagsordenens punkt 2.
Formanden indledte med en kort orientering om klubbens drift, herunder den medlemssituation,
som mange af golfklubberne i Danmark er kommet i, hvorfor der er blevet større konkurrence
imellem klubberne indenfor de senere år. Klubbens bestyrelse ønsker derfor at være mere frit stillet
til at oprette nye medlemskategorier, som DGU’s repræsentantskabsmøde i 2010 åbnede op for.
Klubbens udvikling i medlemsstatistikken for se seneste 5 år blev ligeledes gennemgået.
Herefter gik formanden over til dagsordenens punkt 2.
Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
§1
Stk. 3

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.
under Danmarks Idræts Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.
§2

Stk. 2

Såvel passive som aktive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Passive medlemmer har
adgang til klubhus og til klubbens arrangementer og til træningsfaciliteter.

§3
Stk. 1

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer seniormedlemmer (kategori a) og Flex hverdagsmedlemmer (kategori b) et
indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan fastsætte supplerende optagelseskriterier herunder medlemskab gennem sponsorater. Anpartshavere i Brøndby
Golf ApS er aktive eller passive medlemmer i Brøndby Golfklub.

Stk. 2

Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til ungsenior betales nedsat indskud, kategori B, og ved overgang fra
ungsenior til senior betales det resterende af det indskudsbeløb, der er gældende på tidspunktet for ændring af medlemskategori.

Stk. 32

Passive medlemmer som tidligere har været kategori a eller b medlemmer jf. § 5 stk. 1 som tidligere har været kategori a eller b
medlemmer kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indskud.
Såfremt passivperioden er under 12 måneder, skal der ved genindtrædelse som aktiv indbetales kontingent (med fradrag af
passivkontingent) for hele den passive medlemsperiode.
Er der vedtaget indbetalinger af særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. jfr. § 8, skal disse indbetales inden
genindtrædelsen som aktiv seniormedlem.
§5

Stk. 1

Kontingenter fastsættes for følgende kategorier af medlemmer:
Som følge af DGU repræsentantskabsbeslutning af 20. marts 2010, kan bestyrelsen til enhver tid oprette supplerende
medlemskategorier, udover nedenstående fastsatte kategorier:

a: Seniormedlemmer, der er fyldt 25 år
b: Ungseniormedlemmer, der er fyldt 18 år, men ikke 25 år
c: Juniormedlemmer, der er under 18 år
d b: Flex hverdagsmedlemmer
e c: Passive medlemmer
f: Seniormedlemmer, der er fyldt 67 år
Eventuelle begrænsninger i optagelse af medlemmer i de enkelte medlemskategorier fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2

Satserne for kontingenter i kategori a, b og c, indskud for kategori a, b og c og andre af generalforsamlingen vedtagne særydelser
ajourføres på grundlag af budgetterede anlægs- og driftsudgifter og vedtages af den ordinære generalforsamling.
Kontingenter for supplerende medlemskategorier jf. stk.1 fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Kontingenter er gældende fra 1/1 til 31/12 (kontingentperioden) og kan fra 1. januar 2004 opkræves kvartårligt 1/1, 1/4, 1/7 og
1/10 (betalingsperioden).

Stk. 5

Ved kontingentrestance udover 2 måneder kan bestyrelsen ekskludere det på-gældende medlem. Ved eventuel genindmeldelse
forlanges indskud som for nyt medlemskab. For genindmeldelse af anpartshavere kræves et gebyr, hvis stør-relse fortsættes af
bestyrelsen.
§7

Stk. 1

Stk.4

Ethvert aktivt medlem kan deltage i klubbens officielle turneringer indenfor de af klubben/turneringsudvalget fastsatte
turneringsbetingelser, dog under hensyntagen til de til enhver tid fastsatte betingelser for medlemskategorier.
Bestyrelsen fastsætter i samråd med Brøndby Golf ApS de lokale regler. Ethvert medlem skal rette sig efter de fastsatte regler for
udøvelsen af spillet og ordenens opretholdelse på banen og i klubhuset.
§8

Stk. 3

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen
Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
Forelæggelse af budget for det kommende år
Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud jfr.§ 3 stk. 1 og § 5 stk.1 pkt. a, b og c, og eventuelle særlige ydelser såsom
bidrag til byggefond mv.
8) Valg af formand
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af revisor
11) Eventuelt
Generalforsamlingens pkt. 6 og 7 kan af dirigenten vælges behandlet under ét.
Stk. 5

Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal, bortset fra de i § 14 omhandlede tilfælde. På mindst 5
stemmeberettigede medlemmers forlangende foretages skriftlig afstemning.
Stemmeret har de Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance og som ifølge dansk lov er
personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem, idet hvert medlem kun kan udøve
stemmeret ifølge 1 fuldmagt.

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller general-forsamlingens beslutning eller efter skriftlig begæring
fra mindst 50 aktive stemmeberettigede medlemmer over 18 år. Begæringen skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet på
den ekstraordinære generalforsamling. Denne indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel til afholdelse senest 3 uger efter
at bestyrelsen har modtaget begæringen.
§9

Stk. 3

Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og er stemmeberettiget.

Formanden gennemgik de foreslåede ændringer (som ovenfor anført) og der var en del spørgsmål
og kommentarer fra forsamlingen undervejs, som både formanden og den øvrige bestyrelse besvarede på bedste vis.

Da der ikke var flere spørgsmål gik man over til afstemning om forslaget. Der var ikke nogen, som
ønskede skriftlig afstemning, hvorfor denne skete ved håndsoprækning.
For forslaget stemte 54, heraf 4 ved fuldmagt
Imod forslaget stemte ingen
Hverken for eller imod forslaget stemte 5, heraf 1 ved fuldmagt
Ad dagsordenens punkt 3: Eventuelt
Et medlem bad bestyrelsen om at overveje at være mere fleksible overfor nye medlemmer, som
endnu ikke har bestået golfkørekortet i forbindelse med benyttelse af den store bane. Evt.i form af
tilbud til nye medlemmer om at være flexmedlem indtil golfkørekortet er bestået.
SB svarede hertil, at der ikke umiddelbart ville blive tilladelse til at spille på banen før
golfkørekortet er bestået, udover de retningslinjer, som allerede er i begynderklubben.
Et medlem spurgte om der kan stilles forslag fra medlemmerne til former for flexmedlemsskaber
Formanden svarede, at det kunne sendes til bestyrelsen.
Et medlem mente at vide, at der lå en venteliste i en påtænkt golfklub i Hvidovre og foreslog at man
undersøgte dette og evt. fik kontakt til disse med henblik på medlemskab i BGK.
Ingen havde umiddelbart kendskab til en sådan.
Da der ikke var flere spørgsmål blev generalforsamlingen af dirigenten herefter erklæret for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Som dirigent:

Som formand:

sign.:

Sign.: Tage Jensen

Ole Hansen

