
Vedtægter	for	herreklubben	”MUNKENE”	i	Sebber	Kloster	Golf	Klub.	

	

Klubbens	navn	og	formål:	
Foreningens navn er MUNKENE (herreklub i Sebber Kloster Golfklub) og har hjemsted i Aalborg Kommune. 

Klubbens formål er i sæsonen april til oktober at arrangere ugentlige turneringer for herrer, udbygge det 
sportslige og sociale samvær samt øge medlemmernes kendskab til golfreglerne herunder også 
etiketteregler. 

Bestyrelsen kan etablere venskabsmatcher med andre klubber samt aftale spil på andre baner. 

	

Turneringsbetingelser:		
Turneringsledelsen fastsætter og afholder turneringer.  

 Bestyrelsen laver en sæsonplan efter medlemmers ønsker. 

 Der spilles efter golfregler fra The Royal & Ancient's Rules Committee. 

Der kan spilles uden et EGA hcp. 

Brug af golfbil eller tilsvarende. Spillere må under den fastsatte runde ikke lade sig transportere. 
Turneringsledelsen kan dispensere herfra på grund af fysisk handicap og lignende. 

For at turneringen skal være gældende, skal turneringen gennemføres af mindst 2 medlemmer og de skal 
gå i sammen bold (scorekortet skal underskrives af munkemarkøren). 

Scorekortet skal afleveres i kassen ved opslagstavlen, når runden er færdig spillet. 

Medlemmer af klubben kan invitere gæster med til torsdagsturnering, gæsterne kan ikke deltage i 
turneringen. 

	

Præmier:	
Der er præmieoverrækkelse ved forskellige fælles turneringer.  

Ved pointlighed i en match er det laveste handicap der vinder. 

	

Handicapregulering:	
Turneringerne er handicapregulerende. 
Alle scores er tællende til hcp-regulering op og ned - uanset deltagerantal. 



	

Medlemmer:	
Alle mænd, der er fyldt 18 år og er fuldt gyldigt medlem af SKG. 
Der er ikke handicapbegrænsning, der kræves gyldig banetilladelse. 

	

Kontingent:	
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.  

Kontingentet fastsættes for en sæson ad gangen og er ens for alle medlemmer uanset 
indmeldelsestidspunktet i løbet af sæsonen. 

Kontingentet kan ikke forlanges tilbagebetalt. 

Indmeldelse sker for et år ad gangen ved betaling af sæsonkontingent; senest forud for deltagelse i første 
tællende turnering. 

 

Kontingenters	anvendelse:	
Kontingenter anvendes til driften af klubben som præmier, mad, m.v.  

Der tilstræbes således ikke akkumulering af nogen væsentlig egenkapital, idet en passende formue anses 
for hensigtsmæssig. 

Formuen bør dog ikke overstige foregående års kontingenter. 

	

Generalforsamling:	
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med afslutningsturneringen. 

Indkaldelse sker ved opslag i klubben og mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og med 
angivelse af dagsorden. 

Generalforsamlingen ledes af en valgt ordstyrer. 

Det er kun medlemmer, der er stemme og taleberettiget.  

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.  

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer stemmer derfor. 

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning.  



Ved stemmelighed skal der straks afholdes omvalg. 

På generalforsamlingen laves et referat, som underskrives af ordstyrer og referent. 

	

Generalforsamlingens	dagsorden:	
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Valg af referent. 

3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

5. Fastlæggelse af medlemskontingenter. 

6. Forslag fra bestyrelsen. 

7. Forslag fra medlemmerne. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant. 

9. Valg af revisor. 

10. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne, der skal behandles på en den ordinære generalforsamling, skal være indgivet 
skriftligt til bestyrelsen inden 30 dage før den ordinære generalforsamling.   

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

Forslag kan ikke vedtages under eventuelt. 

Ekstraordinær	generalforsamling:	
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske, eller når mindst 1/4 af de 
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.                      
Den ekstra ordinærordinær generalforsamling indkaldeles med mindst 8 dage varsel. 

 

Bestyrelsen:	
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben. 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges en suppleant for 2 år ad 
gangen. 

Genvalg kan finde sted. 



Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. 

I tilfælde af frafald i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling 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 (eksklusion) fra 
klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. 
Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. 

	

Regnskabsår:	
Klubbens regnskabsår går fra 30 dage før generalforsamlingen til 30 dage før næste generalforsamling.  
Det reviderede regnskab fremlægges i skriftlig form på den ordinære generalforsamling. 

	

Opløsning:	
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 repræsenterede stemmeberettigede 
medlemmer stemmer for forslaget. 

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 
skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter 
den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede 
medlemmer, uanset disses antal. 

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel 
stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af 
klubbens formueforhold. 

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Sebber Kloster Golf Klub. 

 

Vedtægter er ændret og vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling den 14 april 2018. 

Sign. Formand  

Sign. Ordstyrer  


