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

Klubbens formAl er at etablere og forestd driften af en golfklubL

bane og organisere de dertil horende idretslige aktiviteter,
sgledes at klubbens medlemmer kan udsve golfspillet under de
bedst mulige forhold.

Klubben skal ver6 medlem af Dansk Golf Union.
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S6vel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive
medlemmer har rot til at spille pd banen.

lndmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan
begre nse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn,
I sA fald fares en tids prioriteret venteliste.
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Kontingentet fastsattes af bestyrelsen for et dr ad gangen og

kan omfatte folgende medlemskategorier:

dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan f6rst ske,

ndr hele re$tancen er betalt afden ekskluderede.

Udmeldelse samt flytning til anden medlemskategori skal ske
skriftligt med 1 mansds varsel til udlob pr. 31/12.
Ved genindmeldelse betales kontingent for hele det
pAgeldende Ar, hvor man melder sig ind.

Nye medlemmer, der ikke tidligere har veret medlem i LGK,
betaler et forholdsmessigt kontingent for resten af
indmeldelsesAret.

$4

Klubbens overste myndighed er generalforsamlingen.

Ordiner genoralfor*amling afholdes i Langeland kommune
hvert &r inden udgangan af marts mdned, lndkaldelse
offentliggoree elektronisk pA klubbens hjemmeelde i

nyhedsbrev og ved udsendelse €fe-mail til da oplyste adressor
fra klubbens medlommBr, samt ved fusisk opslag i klubhuset.

S&fremt et medlem anmoder dtsrom vil den p*galdende kunno
fd fremsendt lndkaldElse og bilag med posten. Indkaldel*en
skal ske m6d mindEt 14 dager varcel med angivelse af
dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for
bastyrelsen vetgt dirig6nt.

Stemmebsrettlgedo er kun aktive msdlsmmer, som ifolge
dansk lov 6r personligt myndige, med hver en st6mme. D6r
kan $temmea ved fuldmagt, dog kun fra yderllgere et medlem.

Baslutninger trefre$ ved almindeligt stemmeflartal. Vadtagelse

af vedtagto*ndringer krevor dog, at mindst 2/3 af de
fremmodte stemmeborettigede medlemmer stammer derfor,

PA Gthvert stemmebsrattiget msdlems forlangande Ekal der
afholdes skrlfr llg afstemning,

Ved valg af bestyrel$esmedlemmer og revisor Ekal der i

tilfelde ef kampvalg anvendee skriftlig afttemning etar
folgende afetemn ingsmetode:

Der sternmee om samtlige ledige poster pA en gang. Hvert
stemmeberettiget medlem kan stemme p& hojst det antal

kandidater, der skal velges og kun med en st€mme pA hver
kandidat. Ved etemmelighed ckal omvalg strako afholdes efter
samme regler mellem kandidateme med lige etemmetel,
sAfremt der stadig er ubesette poster.

Ekstraordinmr generalforsamling afholdes, ndr bestyrelsen
bestemmer det, eller nAr mindst 1/4 af de stemmeberettigede
medlemmEr fremsEtter skriftlig begaring herom til bestyrelsen

med angivalae af da forslag, der onskes behandlot.

Den ekEtraordinar generalfonamling skal afholdes inden 4
uger efter begeringens modtagelse, og indkaldelse skal ske
med mindst I dages varsel pA samme mdde eom indkaldelse
til ordiner generalforsamling.

Over forhandlingerne pA generalforsarnlingen 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 forlsbne 6r.

3. Fremlaggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Foreleeggelse af budget for det kommende Ar.

5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forclag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles pA en

ordinar generalforsamling, vaare indgivet skriflligt til
bestyrelsen senest den 15. februar. Forslag fra medlemmerne

og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til
generalforsamlingen.
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Bestyrelsen bestdr af 7 medlemmer, som velges for 3 dr ad

gangen, idet der Arligt afgAr 2, 2 og 3 medlemmer, farste gang

ved lodtrekning, derefter efler anciennitet. Genvalg kan finde

sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. Et

flertal af bestyrelsen skal have dansk statsborger$kab og v&re
bosat pd Langeland"

Suppleanter vrelges for et Ar af gangen, en evt. indtredende i

bestyrelsen gelder frem til forstkommende generalforsamling
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Bestyrelsen kon$tituerer sig selv med formand, nastformand,
honorersekret&r og kasserer og fastselter selv sin
forretningsorden.

1. Aktive junlorer

2. Aktive ynglinge

3. Aktive voksne
4. Flex medlemmer
5. Langdistancemedlemmer

6. Erhvervsmedlemskaber
7. Provemedlemmer
8. Passive

(18 ir og darunder)
(1S - 2s A0
(?6 dr og derover)

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

Overgang fra passiv, flex eller langdistance medlemskategori,
kan ske direkte ved indbetaling af hele Arets kontingent, dog
fratrukket det indbetalte passiv, flex eller langdistance
medlemskontingent.

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

Ar.

Et medlemskab er gmldende for et helt kalonderir.
Kontingenter opkmvos ved bestyrel*ons foranstaltning.

Personer med restance til LGK kan lkke optages som
medlemmer.

Kontingentrestance udover 3 mdneder medforer eksklusion,
med mindre bes$relsen fnder rimeligt grundlag til at

Bestyrelsen

medlemmor
er beslutningsdygtig, n6r mindst halvdelen af dens

er til stede.

Bestyrelsen treffer sine beslutninger ved simpel

stemmeflerhed. I tilfaelde af stemmelighed er formandens

stemme afgorende.

Ovar bestyrelsens forhandlinger fores en protokol.
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Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og traeffer, rned

bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller nestformanden i forening

med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansatte lannet personale og meddele
specialfuldmagter.

Optagelse af stgrre l6n samt kob, salg og pantsatning af fast

ejondom krever godkendelse af en gtsneralfor$amling,

For de af bestyreleen pA klubbens vegne indgiede forpligtelser

hmfter alene klubbons formue.
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Bestyrelsen nedsaetter 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 6vrige medlemmer.

Bestyrelsen fests€tter udvalgenes opgaver og kompetence og
giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.
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Klubbens regnskabsAr gir fra 1. januar til 31. december,

Det reviderede regnskab er at finde pA klubbens hjemme$ide

s 11

For golfspillet i klubben gelder de af The Royal & Golf Club of
St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med
Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsetlel$e 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 bostemmeiser som findes

nodvendige af hensyn til spillets afuikling og ordenens

opretholdelse inden for klubbens omrAde. Overtr@delse af
disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med

karantene eller gentagne eller grove tilfelde med udelukkelse

(eksklusion) fra klubben, idet medlemmet dog kan krave
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 oplo$ning kraeves, ot mindst 2/3 af
alle stemmeberettigede medlommer er repratenteret pA

generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de reprasenterede
stemmeberettig€de medlemmer stemmer for hrolaget.

Sdfremt 213 at de stemmeberettigede medlemmer ikke er
repr€esenteret pA generalfor$amlingen, men forslaget dog er
vedtaget af 2/3 af de reprasentered6 stemmeberettigede
medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst I dages
varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes
inden 4 uger efter den forste generalforsamling. Forslaget kan
her vedtages af 2/3 af de repraesenierede sternmeberettigede
medlemm6r, uanset disses antal.
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I tilfelde af klubbens oplosning, vedtaget i henhold til $ 12

treffer generalforsamlingen ved simpel stemmefl efi al

bestemmelse om dan nermsro fremgangsmtde ved
oplrEning6n, herundsr afoiklingen af klubbens formusforhold.

Eventuelt ov6rskud ved afvikllngen tilfalder Dansk Golf Union.

SAledes vedtaget pS stiftende generalforsamllng den ?9, marts
1996 og andret af generalforsamlingan den 24" november
1999, den 28, november 2000, den 14. marB 2002, 1$. marts
2008, den 23, martE 2010, 1 0, mart$ 201 1 ,1s.marts 20'l 2 samt
13, marts 201S
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