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GENERALFORSAMLING 
 

Nedenfor uddrag af vedtægterne, som man bør bemærke sig 
 
§ 3. 
Kontingent og indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstil-
ling fra bestyrelsen. 
Som udgangspunkt reguleres kontingentet hvert år, og gælder fra og med efterfølgende 1. 
juli, med forbrugerprisindekset beregnet af Danmarks Statistik. 
Bestyrelsen kan indstille anden regulering af kontingentet på generalforsamlingen, såfremt 
den skønner det nødvendigt.  
 
Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele generel nedsættelse eller bortfald af indskud.  
 
§ 6. 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 
henholdsvis 3 og 3 medlemmer. 
I tilfælde af, at der skal vælges flere end 3 medlemmer til bestyrelsen, vil de 3 medlemmer 
der opnår flest stemmer, blive valgt for 2 år og det eller de medlem/-mer, der opnår fær-
rest stemmer, blive valgt for ét år. 
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. I tilfælde af et bestyrelses-
medlem udtræder af bestyrelsen inden for en valgperiode, indtræder suppleant i dennes 
sted frem til næste ordinære generalforsamling.  
Der vælges to suppleanter til bestyrelsen henholdsvis en 1. og en 2. suppleant. Disse væl-
ges for et år. Den suppleant der opnår flest stemmer, er 1. suppleant. 
 
§ 9 
Generalforsamlingen har inden for de i vedtægterne afstukne grænser den højeste myndig-
hed i alle klubbens anliggender. 
 
§ 10 
Ordinær generalforsamling afholdes i Odense hvert år inden den 1. april. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig 
begæring af mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer, hvilken begæring tillige 
skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamling.  
Generalforsamlingen bliver i sidste fald at afholde inden fem uger efter, at begæring derom 
er fremsat over for bestyrelsen. 
Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen via elektronisk kommunikation (e-mail), op-
slag i klubhuset eller eventuelt klubblad og på klubbens hjemmeside med mindst tre ugers 
varsel. Bekendtgørelsen skal angive, hvilke sager der foreligger til behandling, herunder 
ordlyden af de i henhold til § 12 stk. 4 foreliggende forslag til afstemning. 
 
§ 11 
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. 
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§ 13 
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 18 og 19.  
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der på generalforsamlingsdagen 
er fyldt 18 år.  
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt afgivet til et aktivt medlem, idet et medlem kun kan 
råde over egen personlige stemme tillige med 2 fuldmagter – i alt 3 stemmer. 
Passive medlemmer og medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, har taleret men ikke stemme-
ret på generalforsamlingen. 
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg 
anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode: 
Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert 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 kandi-
daterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. 
 
§ 14 
Angående det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af forsamlingen fat-
tede beslutninger, skal der optages et kort referat. 
Referatet underskrives af dirigenten, indføres i klubbens forhandlingsprotokol og anses for 
fuldt bevis i enhver henseende. 
Forhandlingsprotokollen er tilgængelig for medlemmerne 
 
§ 15 
Ethvert medlem er berettiget til skriftligt at indgive forslag til behandling på den ordinære 
generalforsamling. Sådanne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. januar. 
 
§ 16 
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 
Regnskabet henligger fra den 15. februar til medlemmernes eftersyn i klubbens sekretariat. 
Regnskabsekstrakt henligger fra samme dag på klubbens hjemmeside. 
 
§ 17 
For klubbens forpligtelser hæfter medlemmerne kun med det indbetalte indskud eller ind-
meldelsesgebyr. 
 
§ 19 
Forandringer i klubbens vedtægter kan kun ske efter forslag indbragt på en generalforsam-
ling i overensstemmelse med reglerne i § 10 og § 15, og når 2/3 af de mødte stemmer der-
for. 
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DAGSORDEN 
0. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår advokat Flemming Hartvig Pedersen. 
 

1. Bestyrelsen aflægger beretning om klubbens virksomhed i 
det forløbne år.  

 

2. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til 
godkendelse. 

Regnskabet fremgår af bilaget ”Odense Golfklub - Resultatopgørelse for 2017 - ekstrakt”. 
 

3. Fastsættelse af kontingent og indskud. 
Forslaget fremgår af bilag 2 på side 07. 
 

4. Forhandling og afstemning om indkomne forslag. 
Tekst som foreslås ændret er overstreget, mens forslag til ny tekst, er understreget. 
 

1) Forslag for tilføjelse til vedtægternes ”Tillæg til vedtægterne for Odense 
Golfklub” underpunktet ”Medlemsgrupper”. 
Forslaget fremgår af bilag 1 på side 6. 
 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
Forslaget til budget fremgår af bilaget ”Odense Golfklub - Budget 2018". 
 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
Valg til vakant post af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 
Sara Thye er afgået uden for tur. 
 
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlem for 2 år. 
Mogens Hüttel, Jan Hansen og Lars Rex er på valg. 
Mogens Hüttel, Jan Hansen og Lars Rex modtager valg. 
Bestyrelsen indstiller Mogens Hüttel, Jan Hansen og Lars Rex til valg. 
 
c. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
1. suppleant Anne-Mette Jensen og 2. suppleant Johnny Kronow er på valg. 
Anne-Mette Jensen er indtrådt i bestyrelsen og er derfor ikke på valg. 
2. suppleant Johnny Kronow modtager valg. 
Bestyrelsen indstiller Johnny Kronow til valg. 
 

7. Valg af revisor. 
a. Valg af revisor. 
Revisionsfirmaet Deloitte v/Anders Flou afgår efter tur og er villig til valg. 
Bestyrelsen indstiller Revisionsfirmaet Deloitte v/Anders Flou med henblik på, at foretage 
udvidet revision. 
 

8. Eventuelt 
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BILAG 1 

 
Forslag for tilføjelse til 

”Tillæg til vedtægterne for Odense Golfklub” 
under punktet ”Medlemsgrupper”. 

Forslagsstiller Bestyrelsen. 
 
 
12. Passiv+ 
Tilbud til medlemmer af Odense Golfklub som fortsat ønsker tilknytning til Odense Golfklub, 
og som måske ikke i en periode af forskellige årsager, har mulighed for at udnytte et ordi-
nært medlemskab fuldt ud. 
 
Hvad koster det: 
10 greenfeebilletter: kroner 2.500,-. 
 
Hvad får du: 
- spilleret i Odense Golfklub, 
- 10 greenfeebilletter – gyldige i kalenderåret, 
- fri adgang til alle træningsfaciliteter (indspils- og puttinggreen og drivingrange), 
- HCP >37 giver ret til spil på Pilebanen, 
- HCP <37 giver ret til spil på Holluf Park, 
- frie bolde på drivingrange, putting- og indspilsgreen, 
- frit brug af motionsrum, 
- personligt Odense Golfklub bagmærke, som skal bæres synligt. 
 
Begrænsninger: 
- intet DGU-kort, 
- ingen regulering af HCP, 
- kan ikke have gæster med til ½ pris, 
- ikke dækket af DGU’s erhvervsansvarsforsikring, 
- ingen demokratiske (generalforsamling etc.) rettigheder, 
- kan ikke deltage i klubbens turneringer. 
 
BEGRUNDELSE: 
Ordningen har fungeret siden 1. juli 2012, og bestyrelsen ønsker derfor dette medlemskab 
formelt godkendt af generalforsamlingen. 
 
BESTYRELSENS ANBEFALING: 
Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
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BILAG 2 

 
Forslag til kontingent og indmeldelsesgebyr for 2018/2019 

 
        2018/2019 2017/2018 
Miniputter  300,- kroner / sæson 290,- kroner / sæson 
Lilleput  1.010,- kroner 990,- kroner 
Juniorer  2.000,- kroner  1.970,- kroner 
Ungseniorer  4.460,- kroner 4.400,- kroner 
Seniorer  6.500,- kroner 6.410,- kroner 
Pensionister  5.450,- kroner 5.380,- kroner 
Seniorer+  3.250,- kroner 3.205,- kroner 
Studerende  2.230,- kroner 2.200,- kroner 
Langdistance  3.070,- kroner 3.030,- kroner 
Prøvemedlemmer  995,- kroner 995,- kroner 
Passive  700,- kroner 700,- kroner 
 
Indmeldelsesgebyr – senior+   500,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – pensionist  500,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – senior  1.500,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – studerende  500,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – ungsenior  500,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – junior  0,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – lilleput  0,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – miniput  0,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – prøvemedlemmer 0,- kroner 
 
Rykkergebyr ved manglende betaling kr. 100,-. 
 
Bagskabe ½-årlig leje: 
Standard - 225,-kr. 
Dobbelt - 450,-kr. 
Elvognsplads - 500,-kr. 
Omklædningsskab - 100,-kr. 
 
BEGRUNDELSE: 
Kontingentet reguleres i.h.t vedtægternes § 3 med forbrugerprisindekset for 2017 med 
1,3% og rundes op til nærmeste hele 10. 
 
Indmeldelsesgebyr samme sats som i 2017/2018. 
Der opkræves fortsat ikke indskud. 
 
Gæster med DGU kort mærket ”F” betaler fuld greenfee, dvs. kan ikke få del i diverse 
rabatordninger, som eksempelvis Fynske greenfee ordning. 


