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Indkaldelse til ekstraordinær 

generalforsamling  
i Søllerød Golfklub - Torsdag den 2. september 2021 kl. 18.00 

Afholdes i klubbens lokaler 

Brillerne 9, 2840 Holte 

 
Vedtagelsen af de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer på den ordinære 

generalforsamling den 17. august 2021 kræver jf. §11 stk. 1 at mindst halvdelen af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med en majoritet på 2/3 af de 

afgivne stemmer.  

Idet halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke var repræsenteret ved 

generalforsamlingen, indkaldes der derfor i henhold til bestyrelsens beslutning og vedtægternes § 11 

stk. 2. 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

 

2. Afstemning om bestyrelsens forslag fremsat på den ordinære generalforsamling om 

vedtægtsændringer. 

Forslagene er vedlagt som bilag 1 og 2. 

 

 

Bestyrelsen den 17. august 2021 
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Bilag 1 
 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der agtes fremsat på den ordinære generalforsamling 

den 25. marts 2021, jf. dagsordenens pkt. 7 a) 

Forslag b 

Nuværende Ændres til 

§ 7 Stk. 2 

 
Bestyrelsen består af 6 til 8 medlemmer, der 

vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 

Mindst 3 medlemmer skal være på valg hvert år. 
Genvalg kan højst finde sted 3 gange. 

§ 7 Stk. 2 

 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 

år ad gangen og består af følgende 6-8 

medlemmer: 

• Bestyrelsesmedlem 1 

• Bestyrelsesmedlem 2 

• Bestyrelsesmedlem 3 

• Bestyrelsesmedlem 4 

• Bestyrelsesmedlem 5 

• Bestyrelsesmedlem 6 

• Bestyrelsesmedlem 7 

• Bestyrelsesmedlem 8 

 

I ulige år er de ulige numre på valg og i lige år de 
lige numre. Genvalgte medlemmer bevarer 
hidtidige nummer og nyvalgte medlemmer 

indtræder i ledige numre. Genvalg kan højst finde 

sted 3 gange, medmindre bestyrelsen kan 
godtgøre, at bestyrelsens kontinuitet svækkes, 
hvis et medlem udtræder. I givet fald afgør 
generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt de 

fremmødte, om medlemmet kan opstilles for 
yderligere en toårs periode. 

§ 7 Stk. 3 

 

Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, 
udpeger bestyrelsen - for så vidt den anser det for 
nødvendigt - et medlem til at fungere indtil den 
nærmest påfølgende ordinære generalforsamling. 

§ 7 Stk. 3 

 

Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, 
udpeger bestyrelsen – for så vidt den anser det for 
nødvendigt – et medlem til at fungere indtil den 
nærmest påfølgende ordinære generalforsamling. 

Det udtrædende medlems nummer (1-8) tildeles 

det fungerende medlem. Fungerende medlemmer 

er altid på valg på førstkommende 
generalforsamling. Hvis dette er udenfor tur (lige 
numre i lige år og ulige numre i ulige år), vælges 

det nye medlem kun for ét år frem til næste 
ordinære valg. 

 



 

Side 2 af 2 

Motivation af vedtægtsændring 
Som følge af, at der såvel i 2019 som i 2020 har været bestyrelsesmedlemmer, som har trukket sig inden 

en generalforsamling, hvor de var på valg, skulle der i 2020 vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Få dage 

før generalforsamlingen i 2020 var der yderligere et bestyrelsesmedlem, som trak sig, så reelt var der 5 

vakante pladser. På generalforsamlingen i 2020 blev 3 indsupplerede medlemmer samt yderligere et 

medlem valgt. Da intet andet fremgik af vedtægterne eller valget, er de alle fire valgt for en 2-årig 

periode. Da vedtægterne tilsiger, at der hvert år skal være mindst 3 medlemmer på valg, giver det 

udfordringer i 2021, hvor kun to medlemmer er på valg ud over den vakance, som opstod lige forud for 

generalforsamlingen i 2020, og som bestyrelsen foreløbig har valgt ikke at genbesætte. Det ene af de 

medlemmer, som er på valg i 2021, ønsker ikke genvalg og bestyrelsen ønsker samtidig at reducere 

antallet af bestyrelsesmedlemmer til 6, som er det mindste antal, som bestyrelsen kan bestå af. 

Bestyrelsen er derfor nødt til  

Enten 

1. at indstille til generalforsamlingen, at der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer samt at foreslå 

genvalg til den ene, der ønsker dette  

 

eller 

 

2. at beslutte, at to af de medlemmer, som i 2020 blev valgt for en 2-årig periode alligevel skal på 

valg allerede i 2021 

Vedtægterne tager ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til den opståede situation. Bestyrelsen har derfor 

foreslået, at vedtægterne ændres, så der ikke kan opstå tvivl i fremtiden om, hvem der er på valg og for 

hvor lang en periode, man er valgt. 

Da bestyrelsen ønsker at reducere i antallet af bestyrelsesmedlemmer som følge af, at arbejdsbyrden for 

bestyrelsen er blevet væsentligt reduceret med ansættelsen af klubmanager, ser bestyrelsen ikke andre 

løsninger end at tage afsæt i mulighed nr. 2 ovenfor. 
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Bilag 2 
 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der agtes fremsat på den ordinære generalforsamling 

den 25. marts 2021, jf. dagsordenens pkt. 7 b) 

Forslag b 

Nuværende Ændres til 

§ 3 Stk. 1 

 
Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen 

efter bestyrelsens indstilling. 

Klubben har følgende overordnede 
medlemskategorier: 

• Aktive juniorer (til og med det kalenderår, 

man fylder 18 år) 

• Aktive ynglinge (til og med det kalenderår, 
man fylder 25 år) 

• Aktive seniorer (til og med det kalenderår, 

man fylder 80 år) 

• Aktive veteraner (fra og med det 

kalenderår man fylder 81 år) – dog betales 
Seniorkontingent det første år ved 

indmeldelse. 

• Flex medlem: 19 - 39 år, max. hcp. 36 

• Flex medlem: 40 - 50 år, max. hcp. 36 

• Flex medlem: Ugedag 72 år plus 

m/indskud 

• Flex medlem: Ugedag 72 år plus 
u/indskud 

• Passive medlemmer (jf. § 3 stk. 8) 

• Prøvemedlemmer (ikke aktive i 
vedtægtsmæssig forstand) 

• Æresmedlemmer (aktive) 
Bestyrelsen kan efter behov tilbyde og effektuere 

nye regler for medlemskaber mod 

efterfølgende godkendelse på førstkommende 
ordinære generalforsamling. 

§ 3 Stk. 1 

 
Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen 

efter bestyrelsens indstilling. 

Klubben har følgende overordnede 
medlemskategorier: 

• Aktive juniorer (til og med det kalenderår, 

man fylder 18 år) 

• Aktive ynglinge (til og med det kalenderår, 
man fylder 25 år) 

• Aktive seniorer (til og med det kalenderår, 

man fylder 80 år) 

• Aktive veteraner (fra og med det 

kalenderår man fylder 81 år) – dog betales 
Seniorkontingent det første år ved 

indmeldelse. 

• Flex medlem: 19 og op 

• Flex medlem: Ugedag 72 år plus 

m/indskud 

• Flex medlem: Ugedag 72 år plus 
u/indskud 

• Passive medlemmer (jf. § 3 stk. 8) 

• Prøvemedlemmer (ikke aktive i 
vedtægtsmæssig forstand) 

• Æresmedlemmer (aktive) 

Bestyrelsen kan efter behov tilbyde og effektuere 
nye regler for medlemskaber mod 

efterfølgende godkendelse på førstkommende 
ordinære generalforsamling. 

§ 3 Stk. 5 

For passive medlemmer gælder, at spil på 18 
hullers banen er underlagt samme greenfee 

bestemmelser som for udefra kommende gæster. 
Passive medlemmer har ikke ret til deltagelse i 

klubturneringer, men har adgang til klubbens 
øvrige arrangementer og til klubhuset. 

§ 3 Stk. 5 

Passive medlemmer har adgang til spil på Par 3 
banen. Passive medlemmer har ikke ret til 

deltagelse i klubturneringer, men har adgang til 
klubbens øvrige arrangementer og til klubhuset. 



 

Side 2 af 2 

Nuværende Ændres til 

 § 3 Stk. 5 (gældende fra 2022) 

Passive medlemmer har ikke adgang til spil eller 

træning på klubbens anlæg, men har adgang til 
klubbens øvrige arrangementer og til klubhuset. 

 

Motivation af vedtægtsændring 
Klubben er med optagelsen af mange nye prøvemedlemmer, DGU’s ændrede krav til medlemskategorier 

og almindelig markedstilpasning kommet i en situation der kræver en tilpasning af 

medlemskategorierne. 

DGU er medlem af DIF, og i henhold til DIFs regler kan man ikke være prøvemedlem i mere end 3 

måneder. Det har affødt behovet for at tilpasse flekskategorierne, så de bliver mere operationelle og 

enkle. Endvidere foreskriver DIF/DGUs regler, at såfremt man aktivt benytter foreningens anlæg, uanset 

om det er til træning eller spil, så er man aktivt medlem, med andre ord som minimum flexmedlem med 

deraf følgende betaling til DGU. 

For de passive gør sig gældende, at de fortaber retten til at opretholde handicap og adgang til at booke 

tider med mere i GolfBox. Derfor justeres vedtægterne til at afspejle, at når man er passiv er man ikke 

aktivt udøvende golfspiller i klubben. 

 


	Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 02-09-2021 1800
	Forslag a til vedtægtsændringer - valg af bestyrelsesmedlemmer
	Forslag b til vedtægtsændringer - Medlemsgrupper

