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Klubbens navn er Langelands Golf Klub, og dens hjemsted er
iLangeland kommune.

Klubbens form6l er at etablere og forestA driften af en golfl<lubi-
bane og organisere de dertil horende idratslige aktiviteter,
sAledes at klubbens medlemmer kan udove golfspillet under de
bedst mulige forhold.

Klubben skal vere medlem af Dansk Golf Union.
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SAvel aktive som passlve medlemmer optages. Kun aktive
medlemmer har ret til at spille pA banen.

lndmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan
begrense tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn,
I sA fald fsres en tlds prioriteret venteliste.
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Kontingentet fastsattes af bestyrelsen for et 6r ad gangen og
kan omfatte folgende medlemskategorier:

dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan fsrst ske,
nAr hele restancen er betalt af den ekskluderede.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 mineds varsel til udlob pr.
31t12.
Ved genindmeldelse belales kontingent for hele det
pAgeldende 6r, hvor man melder sig ind.
Nye medlemmer, der ikke tidligere har varet medlem i LGK,
betaler el forholdsmassigt kontingent for resten af
indmeldelsesAret.

$4

Klubbens sverste myndighed er generalforsamlingen

Ordiner generalforsamling afholdes i Langeland kommune
hvert Ar inden udgangen af marts mAned" lndkaldelse
offentliggores elektronisk pA klubbens hjemmeside i

nyhedsbrev og ved udsendelse afe-mail til de oplyste adresser
fra klubbens medlemmer, samt ved fysisk opslag i klubhuset.
Sdfremt et medlem anmoder derom vil den p6galdende kunne
fd fremsendt indkaldelse og bilag med posten. lndkaldelsen
skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for
bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifolge
dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der
kan stemmes ved fuldmagt, dog kun fra yderligere et medlem.

Beslutninger treffes ved almindeligt stemmeflertal" Vedtagelse
af vedt€egtsendringer krever dog, at mindst 213 af de
fremmgdte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

P6 ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der
afholdes skrift lig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i

tilfelde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter
folgende afstem ningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster p6 en gang. Hvert
stemmeberettiget medlem kan stemme pA hojst det antal
kandidater, der skal v@lges og kun med en stemme p6 hver
kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter
samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal,
sAfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinar generalforsamling afholdes, nar bestyrelsen
bestemmer det, eller n6r mindst 114 al de stemmeberettigede
medlemmer fremsatter skriftlig begaring herom til bestyrelsen
med angivelse af de forslag, der onskes b,ehandlet"

Den ekstraordinar generalforsamling skal afholdes inden 4
uger efter begeringens modtagelse, og indkaldelse skal ske
med mindst B dages varsel pi samme m6de som indkaldelse
til ordinar generalforsamling.

Over forhandlingerne p6 generalforsamlingen fores en
protokol, som underskrives af dirigenten.
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Dagsorden for den ordinere generalforsamling er folgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne er.
3, Fremleggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Foreleggelse af budget for det kommende 6r.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles pA en
ordiner generalforsamling, vare indgivet skriftligt til
bestyrelsen senest den 15. februar. Forslag fra medlemmeme
og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til
generalforsamlingen.
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Bestyrelsen best6r af 7 medlemmer, som velges for 3 Ar ad
gangen, idet der Arligt afg6r 2,2 og 3 medlemmer, forste gang
ved lodtrakning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde
sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. Et
flertal af bestyrelsen skal have dansk statsborgerskab og vere
bosat pA Langeland.

Suppleanter velges for et 6r af gangen, en evt. indtradende i

bestyrelsen gelder frem til forstkommende generalforsamling
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Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, n@stformand,
honorarsekretar og kasserer og fastsetter selv sin
forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n6r mindst halvdelen af dens
medlemmer er til stede.

Bestyrelsen traffer sine beslutninger ved simpel
stemmeflerhed. I tilfaelde af stemmelighed er formandens
stemme afgorende.

1. Aktive juniorer
2. AKive ynglinge
3. AKive voksne
4. Flex medlemmer
5. Langdistancemedlemrner
6. Erhvervsmedlemskaber
7. Prgvemedlemmer
L Passive

(1 I er og derunder)
(19 - 25 ar)
(26 6r og derover)

Kun de aktive medlemskategorier (1, 2, og 3) modtager
fuldgyldigt DGU medlemskort. Medlemskategorien 4 modtager
et DGU medlemskort, merket F

Overgang fra passiv, flex eller Iangdistance medlemskategori,
kan ske direkte ved indbetaling af hele 6rets kontingent, dog
fratrukket det indbetalte passiv, flex eller langdistance
med lemskontingent.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges
tilbagebetalt ved ophor af medlemskab. Modtageren af et
overdrageligt indskudsbevis, vil vere kontingent fri det forste
ir.

Et medlemskab er galdende for et helt kalenderdr.
Kontingenter opkreves ved bestyrelsens foranstaltning.
Personer med restance til LGK kan ikke optages som
medlemmer.

Kontingentrestance udover 3 m6neder medforer eksklusion,
med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at

Over bestyrelsens forhandlinger fores en protokol.
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Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og treffer, med
bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller nestformanden i forening
med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ans@tte lonnet personale og meddele
specialfuldmagter.

Optagelse af storre lAn samt kob, salg og pantsaetning af fast
ejendom krever godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen p6 klubbens vegne indg6ede forpligtelser
hefter alene klubbens formue.
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Bestyrelsen nedsetter de udvalg, der efter bestyrelsens eller
generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et
baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg, et
handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformendene. Bestyrelsen skal
godkende udvalgenes ovrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsetter udvalgenes opgaver og kompetence og
giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

s10

Klubbens regnskabsir 96r fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab er at finde p6 klubbens hjemmeside
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For golftpillet i klubben galder de af The Royal & Golf Club of
St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med
Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsettelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til
Dansk Golf Unions handicapsystem.

Klubben respekterer DGU's regler for frit spil for ihendehavere
af Nordisk- og DGU-kort.

Bestyrelsen fastsatter i ovrigt de bestemmelser som findes
nodvendige af hensyn til spillets afuikling og ordenens
opretholdelse inden for klubbens omr6de. Overtradelse af
disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med
karantane eller gentagne eller grove tilfalde med udelukkelse

(eksklusion) fra klubben, idet medlemmet dog kan kreve
afgorelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling.
lndbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsettende
virkning.

Generalforsamlingens afgorelse kan af spilleren indbringes for
Dansk Golf Unions Amator- og Ordensudvalg.
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Til beslutning om klubbens oplosning kraves, at mindst 2/3 af
alle stemmeberettigede medlemmer er representeret pA
generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de reprasenterede
stemmeberettigede med lemmer stemmer for forslaget.

S6fremt 213 at de stemmeberettigede medlemmer ikke er
reprasenteret pA generalforsamlingen, men forslaget dog er
vedtaget af 213 af de representerede stemmeberettigede
medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages
varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes
inden 4 uger efter den forste generalforsamling. Forslaget kan
her vedtages af 213 af de representerede stemmeberettigede
medlemmer, uanset disses antal.
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I tilfelde af klubbens oplosning, vedtaget i henhold til g 12
treffer generalforsamlingen ved simpel stemmefl ertal
bestemmelse om den n€rmere fremgangsmAde ved
oplosningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.

Saledes vedtaget pa stiffende generalforsamling den 29. marts
1996 og endret af generalforsamlingen den 24. november
1999, den 28. november 2000, den 14. marts 2002, '13. marts
2008, den 23. marts 2010, 10. marts 201 1,1s.marts 2012 samt
12. marts 2015
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