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Bilag 1 – Forslag 1 
 
Efter anbefaling fra DGU’s juridiske ekspert foreslår bestyrelsen vedtægterne ændret som følger: 
 
Vedtægternes § 2 foreslås ændret således: 
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.  
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, der periodevis kan begrænse tilgangen og i så fald oprette en 
tidsprioriteret venteliste. Bestyrelsen vedtager klubbens medlemskategorier.  
Medlemskab er bindende for et halvt år og udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest 30. juni eller 
31. december.     
Som langdistancemedlemmer kan alene optages spillere, der har en anden klub under DGU som 
hjemmeklub samt spillere med medlemskab i en udenlandsk klub.  
Bestyrelsen fastlægger regler for prøvemedlemmers optagelse og overgang til fuldt medlemskab. 
 
Vedtægternes § 13 foreslås ændret således: 
Ved spillet følges "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew"s regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale 
regler, som den måtte finde fornødne, og som skal godkendes af Dansk Golf Union. Ethvert medlem er 
forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillet og ordenens 
opretholdelse såvel på banen som i klubbens lokaler. Overtrædes disse bestemmelser, kan bestyrelsen 
midlertidigt udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler. I gentagelsestilfælde kan 
vedtages eksklusion. Denne afgørelse kan medlemmet kræve forelagt en generalforsamling. 
Generalforsamlingens afgørelse om eksklusion kan indankes for Dansk Golf Unions amatør- og 
ordensudvalg. Alle disciplinære afgørelser kan indankes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg. Anke har 
ikke opsættende virkning. 
 
Vedtægternes § 17 foreslås ændret således: 
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 stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret 
på generalforsamlingen, men forslaget dog vedtages med 2/3, 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 uanset 
disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal 
bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens 
formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder et almennyttigt ungdomsarbejde i Sønderborg-
området. 
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Bilag 2 – Forslag 2 
 
Vedtægternes § 3 foreslås ændret således: 
Årskontingent, indmeldelsesgebyr og indskud fastsættes af klubbens ordinære generalforsamling og gælder 
for det følgende kalenderår. Kontingentet fastsættes særskilt for aktive og passive medlemmer samt for 
juniormedlemmer, men generalforsamlingen kan herudover graduere kontingentet yderligere efter alder 
samt spilleadgang, ligesom der kan vedtages en familierabat for ægtefæller, søskende og forældre/børn. 
 
Kontingentet betales hel- eller halvårligt forud efter generalforsamlingens nærmere beslutning. 
 
Kontingentrestance over 3 måneder medfører eksklusion. Genoptagelse kan kun ske mod betaling af 
restancen. 
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Bilag 3 – Forslag 3 
 

A. Forslag om oprettelse af Flexmedlemsskab – jævnfør beslutning fra DGU’s 
repræsentantskabsmøde i 2010: 
 
Denne type medlemskab oprettes for at tilgodese specielt de yngre interesserede begyndere i golfsporten 
som pga. arbejde og andet ikke har ret megen tid til at dyrke sporten så ofte - men gerne vil have 
muligheden for af og til at kunne spille golf alligevel. Ved at tilknytte sig Alssund Golfklub får man en 
fornemmelse af, hvad det vil sige at spille golf samt være fuldgyldigt medlem af en golfklub. Denne form for 
medlemskab skal ses som et kontingent, der i en periode kan benyttes forud for et fuldtidsmedlemskab. 
 
Medlemskabet indeholder følgende: 

 Man skal være mellem 20 og 45 år (regnet i kalenderåret) samt i forvejen have/eller have haft et 

DGU-kort eller gennemgå vores begyndertræning og dermed uddanne sig til golfspiller. 

 Adgang til alle træningsfaciliteter i Alssund Golfklub – inklusive frie træningsbolde til driving range. 

 Fri benyttelse af Par-3 banen. 

 Man får det nye DGU-kort med mærket ”F” – for fleksibelt medlemskab – og kan dermed spille på 

alle danske baner, der modtager spillere med et DGU-kort mærket ”F” mod betaling af greenfee. 

 Man kan deltage i Alssund Golfklubs turneringer mod at betale fuld greenfee samt turneringsgebyr. 

 Man får to greenfee billetter til Alssund Golfklubs 18-hullers bane og skal ved yderligere spil på 

banen betale fuldt greenfee. 

 Alssund Golfklub administrerer spillerens handicap. 

 Man modtager bladet ”Dansk Golf”. 

 Man kan bestille træningslektioner hos vores træner. 

 Man kan ikke opnå rabatter ved spil med et Alssund Golfklub medlem og man kan ikke opnå 

rabatter ved spil på vores venskabsklubbers baner eller under G7-greenfee ordningen. 

Man kan til enhver tid ændre medlemskabet til et andet fuldtids medlemskab i Alssund Golfklub mod 
betaling af det til en hver tid gældende kontingent (og evt. indmeldelsesgebyr og indskud) i Alssund 
Golfklub. Sker det i løbet af sæsonen modregnes det allerede indbetalte kontingent. 
 
Årligt kontingent: 1.200 kr. 
 
B. Oprettelse af ny medlemskategori: Seniorer u/indskud 
 
Seniorer (spillere over 30 år) kan med denne medlemskategori undlade at betale indmeldelsesgebyr og 
indskud. 
 
Årligt kontingent: Altid det samme som seniorkontingent m/indskud + 1.000 kr. 
 
C. Oprettelse af ny medlemskategori: Sandkassegolfere 
 
Nye spillere under 10 år. Man kan kun være medlem i denne kategori i én sæson. Herefter overgår man 
automatisk til medlemskategorien ”Juniorer”. 
 
Årligt kontingent: 500 kr. 
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Bilag 4 – Forslag 4 
 
Såfremt forslag 3A vedtages og forslag 3B ikke vedtages foreslås vedtægternes § 4 ændret således: 
Alle fuldtidsmedlemmer skal senest fra begyndelsen af det kalenderår, hvori de fylder 30 år købe et 
indskudsbevis samt betale indmeldelsesgebyr. Indskudsbeviset er personligt og uoverdrageligt og kan ikke 
pantsættes. Indskudsbeviset indløses af Alssund Golfklub på medlemmets begæring, når vedkommendes 
medlemskab er ophørt. Begæring om indløsning skal fremsættes skriftligt og indløsning sker mod indskuds-
bevisets tilbagelevering. Ved foreningens opløsning indløses indskudsbeviset sammen med andre 
indskudsbeviser efter at al anden gæld, der påhviler klubben, er betalt. 
 
Såfremt forslag 3A og 3B vedtages foreslås vedtægternes § 4 ændret således: 
Alle medlemmer skal senest fra begyndelsen af det kalenderår, hvori de fylder 30 år købe et indskudsbevis 
samt betale indmeldelsesgebyr. Alle medlemmer kan fra begyndelsen af det kalenderår, hvori de fylder 
24 år købe et indskudsbevis samt betale indmeldelsesgebyr. Indskudsbeviset er personligt og 
uoverdrageligt og kan ikke pantsættes. Indskudsbeviset indløses af Alssund Golfklub på medlemmets 
begæring, når vedkommendes medlemskab er ophørt. Begæring om indløsning skal fremsættes skriftligt og 
indløsning sker mod indskuds-bevisets tilbagelevering. Ved foreningens opløsning indløses indskudsbeviset 
sammen med andre indskudsbeviser efter at al anden gæld, der påhviler klubben, er betalt. 
 
 


