
1.0  KLUBBENS NAVN, HJEMSTED OG STIFTELSESDATO 
 
1.1 Klubbens navn er ”Jelling Golfklub” og dens hjemsted er Vejle kommune. Klubben er 

stiftet 6. December 1990. 
 
2.0  KLUBBENS FORMÅL 
 
2.1 Klubbens formål er 

1) at udbrede kendskabet til og fremme færdigheden i golfspillet, 
2) at skaffe medlemmerne adgang til at udøve golfspillet på egen bane, 
3) at organisere medlemmernes aktiviteter, således at der bliver familievenlige forhold, 

samt 
4) at søge samarbejde med andre golfklubber  - til fremme af fælles udøvelse af spillet. 

 
2.2 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og kan desuden indgå aftale om 

samarbejde med andre lokale sportsklubber m.v. 
 

3.0  OPTAGRELSE AF MEDLEMMER 
 
3.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille 

på banen. 
3.2 Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af 

aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. 
3.3 Nye medlemmer kan indmeldes som prøvemedlemmer i indtil 6 måneder mod betaling 

af et af bestyrelsen fastsat beløb. 
Prøvemedlemmer har ingen stemmeret på klubbens generalforsamling, men er i øvrigt 
underlagt klubbens vedtægter. 

3.4 Et prøvemedlemskab kan i udgangspunktet kun opnås én gang. Efter 6 måneders 
prøvetid kan prøvemedlemmet optages som fuldt medlem ved skriftlig indmeldelse og 
indbetaling af eventuelt indskud. 

3.5 Bestyrelsen kan oprette firmamedlemskaber. 
3.6 Udmeldelse og ændring af medlemskategori skal ske skriftligt til klubsekretariatet 

senest den 1. december. 
 
4.0  KONTINGENT OG INDSKUD  
 
4.1  Kontingent for medlemmer, gældende fra 1. januar – 31. december fastsættes årligt af 

generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.  
Dog kan bestyrelsen uden generalforsamlingens godkendelse hæve 
medlemskontingentet med op til 3% pr. år. 

  
 Medlemskategorier er følgende: 

1) Sandkassegolf (til og med 8 år) 
2) Juniorer (fra 9 til og med 12 år) 
3) Juniorer (fra 13  til og med 17 år) 
4) Ungseniorer (18 til 25 år) 
5) Senior fuldtidsmedlemmer 



6) Senior fuldtidsmedlemmer +80 
7) Par 3 bane medlemmer 
8) Flex Plus medlemmer 
9)  Langdistancemedlemmer 
10)  Firmamedlemmer 
11)  Prøvemedlemmer 
12)  Passive medlemmer 

 
4.2 Firmamedlemskaber giver samme rettigheder  i  klubben som greenfee gæster 

herunder ingen stemmeret på generalforsamlingen. 
4.3 Et eventuelt indskud i forbindelse med medlemskab fastsættes af generalforsamlingen 

efter bestyrelsens indstilling. 
4.4 Passive medlemmer, der tidligere som aktive medlemmer har betalt indskud, kan 

overgå til aktivt medlemskab igen uden betaling af nyt indskud. 
4.5 Indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. 
4.6 Kontingent opkræves forud ved bestyrelsens foranstaltning. 
4.7 Kontingentrestancer udover 2 måneder medfører eksklusion og tab af alle rettigheder, 

med minde bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra 
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt. 

4.8 Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee. 
 
5.0  ORDINÆR OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
5.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen 
5.2 Ordinær generalforsamling afholde hvert år inden udgangen af februar måned. 
5.3 Indkaldelse skal ske via klubbens hjemmeside, udsendelse af mail til klubbens 

medlemmer via Golfbox og opslag i klubhuset med mindst 14 dages varsel med 
angivelse af dagsorden. 

5.4 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. 
5.5 Stemmeberettigede medlemmer er kun aktive medlemmer af kategorierne 4, 5, 6, 7, og 

8. (jfr. Pkt 4.1.), som iflg. dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

5.6 Beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver 
andet (se pkt. 13). 

5.7 Ethvert stemmeberettiget medlem kan forlange skriftlig afstemning. 
5.8 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, skal der i tilfælde af  kampvalg anvendes 

skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:  
1) Der stemmes om samtlige poster på én gang, og hvert stemmeberettiget medlem 

kan højst stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme 
på hver. 

2) Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem 
kandidaterne med ens stemmetal, hvis der stadig er ubesatte poster. 

5.9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller 
når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring 
herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. 



5.10 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens 
modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som 
indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

5.11 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af 
dirigenten og sekretæren. 

 
6.0  DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING 
 
6.1 Dagsorden for ordinær generalforsamling er følgende: 

1) Valg af dirigent 
2) Beretning om klubbens  virksomhed i det forløbne år 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent , hvis stigningen af 

medlemskontingent er udover 3% årligt, og eventuelt indskud. 
5) Forslag fra bestyrelsen 
6) Forslag fra medlemmerne 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 
8) Valg af revisor 
9) Eventuelt 

 
Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal være indgivet skriftligt til 
bestyrelsen senest 1. Januar. 

 
Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 

 
7.0  VALG AF BESTYRELSE 
7.1 Bestyrelsen består mindst af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. 

årligt afgår 2-4 medlemmer. 
7.2 Yderligere vælges der hvert år 2 suppleanter for ét år ad gangen.  

Suppleanter tiltræder bestyrelsen, hvis der opstår vakance. 
7.3 Genvalg kan finde sted. 
7.4 Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. 

 
8.0  BESTYRELSENS KONSTITUERING, FORRETNINGSORDEN OG KOMPETENCE 

 
8.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og øvrige poster, og 

fastsætter selv sin forretningsorden 
8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 
8.3 Bestyrelsen træffer sin beslutninger ved simpelt stemmeflertal. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes fravær 
næstformandens. 

8.4 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 
8.5 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, 

beslutninger i klubbens anliggender. 
8.6 Ved valg til bestyrelsen bliver ethvert medlem kontingentfri. Der ydes ikke yderligere 

dækning af normale omkostninger, afledt af bestyrelsesarbejdet. 



 
9.0  TEGNING, FULDMAGTER OG HÆFTELSE 
9.1 Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et 

bestyrelsesmedlem. 
9.2 Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter 
9.3 Optagelse af realkreditlån kræver generalforsamlingens godkendelse. Finansiering af 

den daglige drift ligger inden for bestyrelsens kompetence. 
9.4 Klubbens medlemmer, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for 

de forpligtelser, der er indgået for klubben. For disse hæfter alene klubbens formue. 
9.5 Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben udover 

kontingent- og evt. indskudsforpligtelsen, og har ikke krav på nogen del af klubbens 
formue eller udbytte af nogen art. 

 
10.0 NEDSÆTTELSE AF UDVALG 
10.1    Bestyrelsen nedsætter udvalg og/eller komitéer, som bestyrelsen eller 

generalforsamlingen finder behov for. 
10.2    Bestyrelsen udpeger en formand for hvert udvalg, og bestyrelsen skal godkende 

udvalgsarbejdet. 
10.3 Formanden for en komité/udvalg refererer til klubbens formand eller et af bestyrelsen 

udpeget bestyrelsesmedlem som ansvarlig. Udpegningen skal fremgå af bestyrelsens 
forretningsorden. 
Bestyrelsen skal godkende komitéens arbejde. 

 
11.0 REGNSKAB OG REVISION 
11.1 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
11.2 Det reviderede regnskab er tilgængeligt for klubbens medlemmer i klubhuset og på 

klubbens hjemmeside mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling. 
 

12.0 REGLER FOR SPIL, M.V. OG UDELUKKELSE AF MEDLEMMER 
12.1 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. 

12.1 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions 
Handicapsystem. 

12.3 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til 
spillet og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. 
Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller, i 
gentagne eller grove tilfælde, med udelukkelse fra klubben, idet dog afgørelsen om 
udelukkelse af et medlem kan kræves forelagt en generalforsamling, hvis medlemmet 
ønsker det. 
Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. 
Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions 
Amatør- og Ordensudvalg. 

 
13.0 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG KLUBBENS OPLØSNING 
13.1 Til ændringer i disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget ved generalforsamlingen. 



13.2 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede 
medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

13.3 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på 
generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel 
indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første 
generalforsamling. Og på denne generalforsamling kan klubben nedlægges ved 
stemmeflertal. 

13.4 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold  til pkt. 13.2 og 13.3, træffer 
generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om nærmere 
fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formue, der skal 
overgå til almennyttige forhold. 

 
14.0 VEDTAGELSE 
 
14.0 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling. 

Valgt bestyrelse på den stiftende generalforsamling 
Vagn Rasmussen (formand) Poul Bødker 
Arthur Borup (næstformand) Knud Terkelsen 
Peter Christensen (kasserer) Poul Andersen 
Lars Jensen (sekretær) Per Jensen 
Viggo Friis Sørensen Sub. Otto Svendsen 

Revisor: Jytte Aagesen - sub. Ellis Hansen 
Dirigent: Carsten Tromborg 
Jelling den 06.12.1990 

Ændret på generalforsamling den 16.11.1999 
Ændret på generalforsamling den 22.11.2001 
Ændret på generalforsamling den 25.11.2002 
Ændret på generalforsamling den 15.11.2006 
Ændret på generalforsamling den 19.02.2009 
Ændret på generalforsamling den 24.02.2016 

Ændret på generalforsamling den 20.02.2019 

 

 

 

 

 



 


