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VEDTÆGTER FOR
GREAT NORTHERN GOLF CLUB
§ 1. Formål, navn og hjemsted.
Great Northern Golf Club (herefter ”Great Northern” eller “klubben”) har hjemsted i Kerteminde kommune.
Klubben er stiftet d. 23. april 2014.
Det er klubbens formål at skabe de bedste muligheder for, at medlemmerne kan spille golf, ligesom
klubben har til formål at udbrede kendskabet til og at fremme færdigheden i golf. Det er yderligere
klubbens formål at skabe optimale rammer for, at medlemmerne trives i et attraktivt socialt og sportsligt
miljø.
Det er baneejerens intention og klubbens formål at søge sig positioneret, således at klub og faciliteter opfattes som en af Skandinaviens bedste golfanlæg, herunder ved at søge afholdt turneringer såvel på regionalt og nationalt plan, som på internationalt plan.
Klubben har i henhold til en særskilt lejeaftale indgået aftale om brug af en del af det golfanlæg, som er
beliggende i Great Northern Golf Resort, hvilken lejeaftale omfatter en 9 hullers golfbane, Academy Course,
med adgang til trænings- og øvelsesfaciliteter samt klublokale.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt disses love
og bestemmelser.
Alle rettigheder tilknyttet navnet ”Great Northern” og logoet ejes af Great Northern A/S.
Rettighederne til navnet og logoet tilhører til enhver tid Great Northern A/S. Klubben tildeles kun en tidsbegrænset brugsret til navnet ”Great Northern” og til logoet og klubben har ingen eksklusive rettigheder.
GBK ApS er til enhver tid – uden Klubbens samtykke – berettiget til at overdrage rettighederne til navnet
”Great Northern” med tilhørende Logo og andre kendetegn til en anden juridisk enhed.
Brugsretten kan af Klubben på intet tidspunkt videreoverdrages, hverken helt eller delvist.
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Brugsretten er kun gældende i det tidsrum, hvori lejeforholdet mellem klubben og Great Northern A/S –
eller en anden juridisk enhed, der træder i stedet herfor, består. Brugsretten ophører således, når lejeforholdet endeligt ophører.
Klubbens brug af navn og logo skal til enhver tid ske i overensstemmelse med god markedsføringsskik og
må aldrig anvendes på en sådan måde, som potentielt kan krænke eller skade den goodwill, der er tilknyttet ”Great Northern”, ”Great Northern Golf Club” og logoet.

§ 2. Medlemmer.
Enhver kan optages som medlem af klubben.
Kun aktive medlemmer optages.
Great Northern er åben for alle, men bestyrelsen kan af kapacitetshensyn føre venteliste, administreret
efter objektive kriterier og som udgangspunkt i nummerorden. Det er den siddende bestyrelse, der endeligt
afgør spørgsmålet om optagelse.
Medlemmerne skal i en positiv ånd bidrage til at fremme klubbens udvikling både socialt og sportsligt.
Medlemmerne er forpligtet til at optræde loyalt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og leve
op til foreningens formålsbestemmelse til sikring af den interne foreningsdisciplin samt gode orden mellem
medlemmerne indbyrdes.
Antallet af medlemmer skal afpasses i forhold til baneforholdene således, at der altid er et fornuftigt flow i
baneaktiviteterne samt et godt økonomisk grundlag for drift af klubben. Med mindre udlejer af golfanlægget fastsætter andet, kan der højst optages 1.000 medlemmer.
Indmeldelse sker skriftligt ved henvendelse til sekretariatet. Ved indmeldelse udleveres til det nye medlem
kopi af klubbens til enhver tid gældende vedtægter, som medlemmet skal respektere.
Klubben har følgende medlemskategorier:
1. Aktive juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18)
2. Aktive ynglinge (til og med det kalenderår, man fylder 25)
3. Aktive seniorer
4. Aktive flexmedlemmer
5. Prøvemedlemmer
6. Passive medlemmer
Umiddelbart efter optagelse afkræves hvert nyt medlem det første kontingent, jfr. nedenfor, § 3.
Medlemmer, som ikke tidligere har spillet golf, kan optages som ”prøvemedlemmer”. Perioden som prøvemedlem fastlægges af bestyrelsen. Sådanne medlemmer har status som aktive medlemmer, men har
begrænset adgang til at anvende klubbens banefaciliteter.
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Medlemsfordele:
Medlemskab af klubben, bortset fra aktivt flexmedlemskab og passivt medlemskab, giver mulighed for
særskilt aftale med baneejeren og under nærmere fastsatte betingelser, at opnå spilleret til baneejerens
mesterskabs bane. Nye medlemmer og potentielle nye medlemmer vil efter henvendelse til baneejeren,
kunne søge om forhåndstilkendegivelse om spilletilladelse til baneejerens mesterskabsbane for det igangværende kalenderår.

§ 3. Kontingent.
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og efter bestyrelsens indstilling.
Kontingent betales halvårsvis forud i juni og december måned. Bestyrelsen kan efter eget valg ændre betalingsterminerne.
Udeblivelse med betaling af kontingent i mere end 15 dage efter forfaldstid medfører tab af medlemsrettigheder, der først kan generhverves, når alle restancer er betalt. Udsendes rykkere for betaling af restancen, er klubben berettiget til at påføre et rimeligt og sædvanligt rykkergebyr, som ligeledes skal betales af
medlemmet. Er der på tidspunktet for udeblivelsen med betaling ført venteliste, mistes medlemskabet og
den pågældende optages på venteliste efter eget valg.

§ 4. Udmeldelse og udelukkelse.
Udmeldelse og ændring af medlemstatus skal ske skriftligt til sekretariatet med 1 måneds forudgående
varsel til en 30. juni eller 31. december. Sker udmeldelse eller ændring i medlemstatus i perioden efter den
1. maj vedrørende 2. halvår eller i perioden efter 1. november vedrørende 1. halvår, opkræves et ekspeditionsgebyr pr. ændring. Gebyret fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentrestance ud over 3 måneder fra forfaldsdatoen medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen
finder rimeligt grundlag til at dispensere derfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt. Ved første og efterfølgende rykkere tillægges et gebyr på kr. 100,-.

§ 5. Hæftelse.
For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne alene med deres eventuelle indbetalte indskud og kontingent.

§ 6. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen har indenfor de i disse vedtægter afstukne grænser den højeste myndighed i klubbens
anliggender.
Generalforsamlingen er enten ordinær eller ekstraordinær.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen afholdes i Kerteminde.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning, eller
når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig begæring herom,
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bilagt formuleret forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes inden 3
uger efter begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen er ikke offentlig.
Ethvert medlem af Great Northern, der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance, er berettiget til at
afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt og i ubegrænset omfang.
Medlemmer under 18 år kan ikke afgive stemme på generalforsamlingen, men har taleret.
Indvarslingen til generalforsamlingen sker ved elektronisk kommunikation (e-mail) eller skriftligt samt opslag i foreningens lokale i klubhuset, med mindst 3 ugers varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden for
generalforsamlingen.
Ethvert medlem er berettiget til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt han/hun fremsætter begæring derom til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest
5 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes forelagt for generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet og beretning,
fremlægges til eftersyn/orientering i klubhuset.

§ 7. Dagsorden til ordinær generalforsamling samt generalforsamlingens ledelse.
Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen, ved simpelt stemmeflertal valgt dirigent, der
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivelse og dennes resultat. Ethvert personvalg kræver skriftlig afstemning.
Stemmeret på generalforsamling har alle medlemmer der på generalforsamlingsdagen er fyldt 18 år.
Stemmeret kan udøves med fuldmagt afgivet til et medlem, idet et medlem kun kan råde over egen personlig stemme tillige med 2 fuldmagter, i alt 3 stemmer.
Medlemmer der ikke er fyldt 18 år, har taleret, men ikke stemmeret.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens aktivitet i det forløbne år.
c. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
d. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og fastsættelse af medlemskontingent.
e. Forslag fra bestyrelsen.
f. Forslag fra medlemmer.
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer
h. Valg af suppleanter.
i. Valg af revisor og revisorsuppleant.
j. Evt.
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
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Til beslutning om vedtægtsændringer 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 en 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.
Over det på generalforsamlingen passerede, herunder trufne beslutninger, optages beretning i klubbens
forhandlingsprotokol.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår henholdsvis 2 (3)
og 3 (4) medlemmer, første gang ved lodtrækning og derefter efter anciennitet.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem, der ikke er i kontingentrestance. I tilfælde af
et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden for en valgperiode, indtræder suppleanten i dennes
sted frem til den næste ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand og
næstformand.
Hvis konstitueringen kræver flertalsvalg blandt bestyrelsens medlemmer, er den kandidat valgt, der opnår
absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved den første afstemning, foretages en ny,
som et valg mellem de to som ved første afstemning har fået flest stemmer. Ved stemmelighed efter anden
afstemning, foretages valget ved lodtrækning.
I formandens forfald fungerer næstformanden i dennes sted. Skulle også næstformanden være forhindret i
at fungere, må bestyrelsen sørge for midlertidigt at konstituere et andet af sine medlemmer til at fungere
som formand.
Baneejeren er berettiget til at være repræsenteret på bestyrelsesmøderne med taleret men ikke stemmeret.

§ 9. Bestyrelsens kompetence.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens
stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen tegnes af formanden og næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
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Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er brug for,
herunder et turneringsudvalg, eliteudvalg, handicapudvalg, junior- og ynglingeudvalg samt et begynderudvalg. Et bestyrelsesmedlem er formand for eller repræsenteret i hvert udvalg, og bestyrelsen skal godkende
udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser som den finder nødvendige af hensyn til spillets afvikling
og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. Klubben respekterer det i forhandling med golfbaneejeren fastlagte ordensreglement for færden på banen. Disse regler kan ikke være i strid med Dansk Golf
Unions regler. Overtrædelse af bestyrelsens bestemmelser og golfbaneejerens ordensreglement, kan af
bestyrelsen takseres til karantæne eller i gentagelsestilfælde udelukkelse fra klubben og baneanlægget. I
tilfælde af udelukkelse kan medlemmet kræve afgørelsen forelagt førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Bestyrelsens afgørelse kan af spilleren
tillige indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg.

§ 10. Regnskab.
Klubbens regnskabsår er 1. januar – 31. december.
Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn/orientering i klubhuset senest 7 dage før generalforsamlingen.
Klubbens regnskab revideres af en hver ordinær generalforsamling for et år ad gangen, valgt registreret
eller statsautoriseret revisor.

§ 11. 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 slopesystem.
Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med baneejer de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til
spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

§ 12. Disciplinær straf.
Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel,
karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.
Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til
skade for klubben.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende
generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.
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Alle afgørelse kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for DGU’s Amatør- og Ordens udvalg inden 4
uger efter, at forholdet er begået eller at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

§ 13. Opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til
stede, 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 ekstraordinær 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 simpelt
stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af
klubbens formueforhold.
Evt. overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union til anvendelse til fremme af golfsporten.
Nærværende vedtægter kodificerer oprindelige vedtægter fra stiftende generalforsamling den 23. april
2014, generalforsamling den 29. marts 2017, og er vedtaget med nærværende formulering ved
generalforsamling den 7. april 2022 .

Kerteminde, april 2022

……………………………………………………
Flemming Hartvig Pedersen

………………………………………………………..
Finn Buus Nielsen

……………………………………………………
Martin Rasmussen

………………………………………………………..
Henrik Winther Knudsen

……………………………………………………
Pia Ellegaard Nissen

….…………………………………………………….
Rikke Leervad-Bjørn
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