Vedtægter for Hjortespring Golfklub
§ 1. Navn, hjemsted og formål
1.1 Klubbens navn er Hjortespring Golfklub (i det følgende betegnet: klubben), og
dens hjemsted er Ballerup og Herlev kommuner.

§ 4. Generalforsamling

1.2 Klubbens formål er, at udbrede kendskabet til golf og at organisere golfspillet i
Hjortespring Golfklub således, at klubbens
medlemmer kan udøve spillet under de
bedst mulige fysiske forhold og i rammerne
af et socialt befordrende klubliv baseret på
det demokratiske fællesskabs værdier.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af marts måned i
Ballerup eller Herlev Kommune.

1.3 Alle kontrakter indgået mellem Hjortespring Golfklub og henholdsvis Ballerup
Kommune og Herlev Kommune skal respekteres.

§ 2. Medlemskab
2.1 Bestyrelsen afgør klubbens medlemskategorier.
2.2 Som medlem kan optages enhver person, der er fyldt 7 år. Borgere i Ballerup og
Herlev kommuner har fortrinsret.
2.3 Ændring af medlemskategori eller udmeldelse af klubben kan ske to gange årligt
med to måneders varsel til en 1. januar
eller 1. juli.

4.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

4.3 Bestyrelsen varsler senest primo januar
alle aktive medlemmer om afholdelse af
ordinær generalforsamling. Varsling sker
ved elektronisk kommunikation eller skriftligt samt ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside. Varslingen indeholder
dagsordenen.
Forslag fra aktive medlemmer, der ønskes
behandlet på den ordinære generalforsamling, skal tilsendes formanden og være
denne i hænde senest den 1. februar.
Senest 2 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling indkalder bestyrelsen elektronisk eller skriftligt alle aktive medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, forslag fra medlemmer og bestyrelsen,
sammendrag af årsregnskabet og forslag til
budget. Det reviderede årsregnskab ligger
til gennemsyn eller kan afhentes i sekretariatet.

§ 3. Kontingent og indskud

4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller
når mindst 10 % af medlemmer
med stemmeret skriftligt begærer herom til
bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Den indkaldes med mindst 2 ugers varsel
og afholdes senest 6 uger efter begæringen
herom. Indkaldelsen sker på samme måde
som til ordinær generalforsamling.

3.1 Kontingent og indskud fastsættes af
generalforsamlingen som en integreret del
af budgettet § 5 stk. 4.

§ 5. Dagsorden for ordinær generalforsamling

2.4 Klubben skal være medlem af Dansk
Golf Union, hvis bestemmelser er gældende.

3.2 Nye medlemmer, der optages efter den
1. maj eller senere, betaler forholdsmæssig
kontingent.
3.3 Kontingentrestance på over 3 måneder
kan medføre eksklusion.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i
det forløbne år til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
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4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
6. Behandling af forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand / næstformand jævnfør § 8.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jævnfør § 8.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt

§ 6. Stemmeafgivning
6.1 Beslutninger på generalforsamlingen
træffes med almindelig stemmeflerhed
blandt de repræsenterede medlemmer med
stemmeret.
6.2 Alle aktive medlemmer over 15 år, som
ikke er i kontingentrestance, har stemmeret
med hver én stemme.
6.3 Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.
Et medlem kan dog aldrig råde over mere
end én fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på
navn og medlemsnummer.
6.4 Medlemmer af alle kategorier har adgang til generalforsamlingen.
6.5 På begæring af minimum tre repræsenterede medlemmer med stemmeret skal
afstemning og valg foregå skriftligt.

8.3 Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en
2-årig periode dog således, at formanden
samt 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i
lige år.
8.4 Genvalg kan finde sted, hvilket er gældende for § 8 stk. 2. Dog kan genvalg ikke
ske, hvis den samlede sammenhængende
funktionstid i bestyrelsen derved bliver mere end 8 år.
8.5 Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem med stemmeret.
8.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv, og
bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fører protokol over sine
forhandlinger.
8.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede. Den træffer sine beslutninger ved
simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
8.8 Afgår formanden før tiden, indtræder
næstformanden som formand indtil den
næste ordinære generalforsamling.
8.9 Afgår næstformanden før tiden, vælger
bestyrelsen et af de valgte bestyrelsesmedlemmer som næstformand indtil den næste
ordinære generalforsamling.

§ 9. Udvalg og ansættelser
§ 7. Dirigent
7.1 Generalforsamlingen ledes af den valgte
dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

§ 8. Bestyrelsen

9.1 Bestyrelsen kan blandt klubbens medlemmer nedsætte udvalg til varetagelse af
særlige opgaver.
9.2 Bestyrelsen udpeger udvalgsformænd
og fastsætter udvalgenes opgaver.
9.3 Bestyrelsen kan ansætte og afskedige
lønnet personale.

8.1 Klubben ledes af en bestyrelse, der har
ansvaret for den daglige ledelse af klubben.
§ 10. Tegningsret og hæftelse
8.2 Klubbens bestyrelse består af formanden, næstformanden og 5 medlemmer, der
vælges af generalforsamlingen. Formanden
og næstformanden vælges på generalforsamlingen i henholdsvis lige og ulige år.

10.1 Klubben tegnes af formand eller næstformand sammen med ét medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.
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10.2 Ved pantsætning og salg af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

eller registreret revisor.

§ 14. Vedtægtsændringer
10.3 For de forpligtelser, som bestyrelsen
indgår på klubbens vegne, hæfter alene
klubbens formue.

§ 11. Afgifter
11.1 Bestyrelsen bestemmer hvilke afgifter,
der skal erlægges af spillere, der ikke er
medlemmer af klubben.

§ 12. Spilleregler
12.1 Ved spillet følges "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews" regler.
12.2 Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som den måtte finde fornødne. Disse
skal godkendes af Dansk Golf Union.
12.3 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillets og ordenens opretholdelse såvel på banen som i klubbens
lokaler. Overtrædes disse bestemmelser,
kan bestyrelsen midlertidigt udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler. I grovere tilfælde kan medlemmet ekskluderes. Afgørelse om eksklusion kan indankes for Dansk Golf Unions
amatør- og ordensudvalg.
Disciplinære afgørelser kan af medlemmet
indankes for Dansk Golf Unions amatør- og
ordensudvalg.

§ 13. Regnskab

14.1 Til beslutning om vedtægtsændringer
og 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.
14.2 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
enten indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller sætte forslaget under afstemning på den efterfølgende ordinære generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af
2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

§ 15. Opløsning
15.1 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i.h.t. § 14, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, efter samme princip som nævnt i § 6, bestemmelse
om den nærmere fremgangsmåde ved afviklingen.
15.2 I tilfælde af eventuel opløsning skal et
eventuelt overskud tilfalde Ballerup og Herlev kommuner til ligelig fordeling mellem
kommunernes idrætsforeninger.

Oprindelig vedtaget på foreningens
generalforsamling 23. marts 2011,
og senest ændret 19. marts 2018.

13.1 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
13.2 Klubbens formue opbevares i anerkendt pengeinstitut.
13.3 Klubbens regnskab revideres af én af
generalforsamlingen valgt statsautoriseret
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