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§ 1. Klubbens navn, hjemsted og formål 
 
Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet 
15. august 1994. Klubbens adresse er: Skebjergvej 46, 2765 Smørum. 
 
Klubbens formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær, at skabe de 
bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten herunder: 
 
 
• Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet. 
• Skabe de bedst mulige vilkår for et godt klubliv. 
• Fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. 
• Etablere og drive og videreudvikle klubben med tilhørende klubfaciliteter. 

Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt 
disse love og bestemmelser. 
 
§ 2. Optagelse af medlemmer og udmeldelse 
 
Kun personer, der opfylder Dansk Golf Unions bestemmelser for medlemskab af en golfklub - for 
så vidt angår amatørmedlemmer, unionens amatørbestemmelser - kan være medlemmer af 
klubben. Kun fysiske personer kan optages. Klubben er åben for alle der ønsker at blive medlem 
og som kan tilslutte sig foreningens formål. Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 5 år. 
 
Anmodning om optagelse som medlem i klubben skal indgives skriftligt til bestyrelsen, der 
fastsætter de nærmere regler for optagelsen. 
 
For ikke myndige personer, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 
 
Bestyrelsen kan bestemme, at antallet af aktive medlemmer ikke må overstige et nærmere 
fastsat medlemstal og kan i den forbindelse begrænse tilgangen af medlemmer inden for en eller 
flere medlemskategorier. Bestyrelsen kan forhøje eller nedsætte det medlemstal, som ikke må 
overskrides. 
 
Har bestyrelsen truffet bestemmelse om, at der inden for en eller flere medlemskategorier ikke 
kan optages yderligere medlemmer, skal der føres en liste over personer, som søger om 
optagelse i klubben. Når muligheden for optagelse genopstår, har de personer, som i længst tid 
har søgt om medlemskab, fortrinsret. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde gøre undtagelse 
herfra. 
 
Medlemskab af klubben er bindende for det kalenderår, hvori optagelse er sket. Udmeldelse af 
klubben, eller overgang til anden medlemskategori skal meddeles skriftligt til bestyrelsen med tre 
måneders varsel til den 1. januar. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra. 
 
§ 3. Medlemskategorier, indskud, kontingent 
 

Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier. Kontingentsatsen til de enkelte kategorier skal 
godkendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv eventuel indskudsstørrelse. 
Bestyrelsen kan fastsætte konkrete tilbud for golfspillere. Medlemmerne er forpligtet til at 
overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser. 



Ved ungdomsmedlemmers overgang til voksenmedlemsskab betales eventuelle indskud med ½ 
delen af voksenindskud. Indskuddet nedsættes med 10 % pr. fulde kalenderår ungdomsmedlemmet 
har været medlem af Smørum Golfklub, før overgangen til voksenmedlemskab. 
 
Ungdomsmedlemmer er medlem af denne gruppe til og med det kalenderår de fylder 24 år. 
 
De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. 
 
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter 
indbetalingsterminer og opkrævningsformer. 
 
Et medlem mister sin spilleret ved enhver restance til klubben udover 30 dage efter forfaldsdagen. 
Genoptagelse af spilleret kan først ske, når det skyldige beløb og de omkostninger, klubben måtte 
have haft i anledning af den manglende betaling, er betalt. Såfremt det skyldige beløb er betalt 
inden seks måneder efter forfaldsdagen, kan genoptagelse ske uden betaling af nyt indskud. 
Bestyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, gøre undtagelse fra denne bestemmelse. 
 
§ 4. Generalforsamling 
 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i Egedal Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. 
Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail), hjemmeside, annoncering i klubhus, 
eller skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra 
bestyrelsen og medlemmerne, samt budget og revideret regnskab. 
 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være 
medlem af bestyrelsen, og behøver ikke at være medlem af klubben. 
 
Kun aktive og myndige medlemmer er stemmeberettigede. Kun medlemmer, der er til stede på 
generalforsamlingen, og ikke er i restance af nogen art udover 30 dage efter forfaldsdato til 
klubben, har stemmeret. 
 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre disse vedtægter bestemmer andet. 

Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt mindst 25 stemmeberettigede kræver det. 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, samt revisor, jfr. § 5 punkt 8, 9 og 10, 
skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode: Der 
stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hver 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 kandidater med lige 
stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25 
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 modtagelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på 
samme måde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 
De sager, der behandles af generalforsamlingen, refereres kort i klubbens forhandlingsprotokol, som 
underskrives af dirigenten. 



§ 5. Dagsorden for generalforsamling 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 
6. Forslag fra bestyrelsen. 
7. Forslag fra medlemmer. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
9. Valg af suppleanter i bestyrelsen. 
10. Valg af revisorer. 
11. Eventuelt. 
 
Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. februar. Forslag fra 
medlemmer og fra bestyrelsen skal fremgå i indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
§ 6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor. 
 
Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter, alle vælges for 2 år ad gangen 
således: 
 
I år med ulige årstal vælges: 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant. 
I år med lige årstal vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant. 
Derudover vælges en revisor hvert år. 
 
Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år. 
 
I tilfælde af vakance i bestyrelsen, indtræder den suppleant, der er valgt i samme år som den 
fratrådte. 
 
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, men har 
ikke stemmeret. 
 
§ 7. Bestyrelsens konstituering og forretningsorden 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, og fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
 
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. 
 
Bestyrelsens beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen. 
 

§ 8. Klubbens ledelse, administration og daglige drift 
 
Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af klubben, herunder ansvaret for klubbens Virksomhedsplan og 
for at denne opdateres og efterleves, og bestyrelsen træffer endvidere beslutninger i klubbens 
anliggender. 
 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale, herunder en golfdirektør. 



Golfdirektøren varetager administration og daglig drift af Smørum Golfklub, herunder at sikre, at 
det vedtagne budget overholdes, samt leder og fordeler arbejdet blandt det ansatte personale. 
Herudover har golfdirektøren ansvaret for koordinering af samarbejdet mellem Smørum Golfklub, 
og klubbens samarbejdspartnere. Golfdirektøren har ansvaret for, at bestyrelsens forskrifter for 
ophold og adfærd på arealer og i klubben efterleves. Golfdirektøren udarbejder i samarbejde med 
bestyrelsen årsregnskab og budget. Golfdirektøren arbejder i overensstemmelse med bestyrelsens 
anvisninger. 
 
§ 9. Tegningsregel, hæftelse, fuldmagter 
 
Bestyrelsen kan træffe beslutning om optagelse af lån, og om sikkerhedsstillelse herfor, herunder 
om pantsætning af fast ejendom og løsøre. 
 
Beslutning om køb og salg af fast ejendom skal vedtages af en generalforsamling. Forslag herom 
kan kun stilles af bestyrelsen. 
 
Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller af en af disse sammen med et 
af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagter. 
 
Kun klubbens formue hæfter for de forpligtelser, som klubben påtager sig. 
 

§ 10. Regler for spil på banen m.v. 
 
Klubben respekterer DGU’s regler for DGU introduktionskort. 
 
Kun aktive medlemmer, der ikke er i restance udover 30 dage efter forfaldsdagen med betaling af 
kontingent og/eller indskud, samt anden gæld til klubben, har ret til at spille og træne på banen. 
 
Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og 
opretholdelse af orden inden for klubbens område. 
 
 
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 handicapsystem, og 
tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte 
slope system. 
 
 
§ 11. Nedsættelse af udvalg 
 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som bestyrelsen eller generalforsamlingen finder nødvendige, for 
eksempel turneringsudvalg, baneudvalg og juniorudvalg. Bestyrelsen skal godkende alle udvalgs- 
formændene. 
 
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for udvalgenes arbejde eller fastlægger retningslinjerne 
for arbejdet i en virksomhedsplan, som skal være tilgængelig for alle medlemmer. 



§ 12. Regnskab og revision 
 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Klubbens 

regnskab skal revideres af en offentlig, godkendt revisor. 

 
§ 13. Vedtægtsændringer 
 

Disse vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling eller en ekstraordinær 
generalforsamling. Til vedtagelse af ændring kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Dansk Golf Union, der skal sikre at 
vedtægterne ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af Dansk Golf Union og Danmarks 
Idrætsforbund. 
 

§ 14. Disciplinær sanktion 
 

Opfylder et medlem ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen sanktionere vedkommende 
med advarsel, karantæne, eller i gentagne eller grove tilfælde, med udelukkelse eller eksklusion 
fra klubben. 
 
Et medlem kan midlertidigt udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende 
handler til skade for klubben. 
 
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion, kan af medlemmet kræves forelagt førstkommende 
generalforsamling, eventuelt ekstraordinær generalforsamling. Indbringelse for 
generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. 
 

Alle afgørelser kan af medlemmet kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og 
Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået, eller at parten er blevet bekendt med 
afgørelsen. 
 
 
§ 15. Klubbens opløsning 
 
Opløsning af klubben kan kun vedtages af en generalforsamling. Forslag herom kan kun stilles af 
bestyrelsen. 
 
Til vedtagelse af et forslag om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer har deltaget i afstemningen, og at forslaget vedtages med et 
flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
Såfremt mindre end 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer har deltaget i afstemningen, 
men der blandt de afgivne stemmer har været et flertal på 2/3 for forslaget, skal bestyrelsen 
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes inden 4 uger efter den første 
generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
I tilfælde af foreningens opløsning besluttes det i forbindelse med opløsende generalforsamling, 
hvilken almennyttig forening/organisation eventuelle aktiver skal tilfalde. 
 
 
§ 16. Ikrafttrædelse 
 

Disse vedtægter træder i kraft pr. 25. marts 2020. 
 
 
 
 
 
 Sign. formand Sign. dirigent 
 Peter Borregaard Ole Markussen 


