VEDTÆGTER FOR SPORTSJOURNALISTERNES GOLF KLUB
opdateret 12. januar 2016

§ 1 Foreningens navn er: Sportsjournalisternes Golf Klub, benævnt SGK.
§ 2 Formål
1. at udbrede kendskabet til golfspillet i Danmark.
2. at stimulere ungdommens interesse for golfspillet.
3. årligt at uddele "(evt. sponsornavn) og Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold" til årets
danske golfspiller(e). Uddelingen sker ved et arrangement i samarbejde med Dansk Golf
Union.
4. at samle kolleger om golfspillet ved interne turneringer, rejser og faglige arrangementer.
§ 3 Medlemmer
1. Som medlemmer af SGK kan optages medlemmer af Danske Sportsjournalister, Dansk
Journalistforbund, samt ansøgere, som kan dokumentere at de udfører journalistisk arbejde,
herunder ekspertkommentatorer. Ved optagelse betales et indskud, og herefter er det
valgfrit om man ønsker at betale et årligt kontingent og spille til normal matchfee eller uden
kontingent og med forhøjet matchfee. Det er muligt at skifte medlemstype fra sæson til
sæson – og i øvrigt også i løbet af en sæson. Der refunderes dog ikke forhøjede matchfees
efter skift. En betingelse for at kunne blive medlem af SGK er at man er medlem af en
dansk golfklub under DGU og kan dokumentere et officielt registreret handicapindeks på
max 31,5, dog skal ingen spiller kunne opnå mere end 36 slag per runde, uanset handicap.
2. Som associerede medlemmer uden stemmeret kan optages personer, som på ekstraordinær
måde har støttet SGK’s arbejde for golfsporten, og som ikke opfylder betingelserne i § 3
stk. 1.
3. Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages ikke-golfspillende kolleger, som opfylder betingelserne i § 3 stk. 1. Ved optagelse betales ikke indskud, men der betales et reduceret årskontingent. Passive medlemmer kan deltage i den sociale del af klubbens arrangementer mod betaling af en individuelt fastsat fee.
4. Udebliver et medlem efter tilmelding til en match uden afbud, skal der betales fuldt matchfee
svarende til prisen i den kategori, man har tilmeldt sig. Betales der ikke skyldig matchfee vil
det blive betragtet som en udmeldelse af foreningen.
5. Hvis et medlem ikke har indbetalt kontingent senest 1. maj vil vedkommende automatisk
blive registreret som medlemstype B, hvilket udløser forhøjet matchfee.
6. Æresmedlemmer kan udnævnes på generalforsamlingen på bestyrelsens foranledning.
Æresmedlemmer er kontingentfrie og betaler halv matchfee til ordinære matcher. Til større
arrangementer betales fuld pris.

§ 4. Bestyrelsen
1. SGK ledes af en bestyrelse på 4-6 medlemmer, som vælges for to år ad gangen med halvdelen det ene år og den anden halvdel det følgende år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
2. Bestyrelsen optager medlemmer og associerede medlemmer.
3. Bestyrelsen foretager til generalforsamlingen indstilling af modtageren til "Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold".
§5

Generalforsamlingen
1. SGK holder ordinær generalforsamling hvert år i november, december eller januar
2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes ved brev med 14 dages varsel, hvis et bestyrelsesflertal eller mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse skal ske senest
14 dage efter, at brevet med det gyldige krav er modtaget af bestyrelsen.
3. En ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Forslag fra medlemmerne, bortset fra forslag til bestyrelsesvalg, skal skriftligt fremsendes til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemninger, som ikke er særligt specificeret i vedtægterne, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Generalforsamlingen fastsætter næste års indskud og kontingent. SGK’s regnskabsår løber
fra 1. november til 31. oktober.
Generalforsamlingen afgør tildelingen af "Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold". Ved
eventuel uenighed afgøres tildelingen efter følgende afstemningsprincip:
a. Ved to kandidater vinder den kandidat, der får flest stemmer.
b. Ved tre eller flere kandidater vinder den kandidat, som ved første afstemning opnår
mere end halvdelen af de afgivne stemmer.
c. Opnås et sådant flertal ikke, gennemføres efter reglen i pkt. a en anden afstemningsrunde mellem de to kandidater, som i første runde fik flest stemmer.
Generalforsamlingen vælger mellem de opstillede kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen. Hvert medlem skal afgive samme antal stemmer, som der er ledige pladser i bestyrelsen. Hvert medlem kan kun afgive én stemme på samme kandidat. Kandidaterne med
flest stemmer er valgt.
Hvis ét medlem ønsker det, og der er flere kandidater, end der er ledige pladser i bestyrelsen, foregår valgene skriftligt. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Forslag om vedtægtsændringer skal stilles skriftligt. De skal udsendes til medlemmerne
senest 14 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan besluttes med mindst to
tredjedele af de fremmødte stemmer på en ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der har modarbejdet foreningens ånd.
Beslutning om opløsning af SGK kan vedtages på to generalforsamlinger, der skal være
adskilt af mindst 14 dage. På den første generalforsamling skal mindst tre fjerdedele af

medlemmerne være til stede, og mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmer skal stemme for opløsning. På den anden generalforsamling afgøres spørgsmålet ved almindeligt
stemmeflertal. Ved opløsning tilfalder evt. formue Dansk Golf Unions ungdomsarbejde.
10. Hver deltager på både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kan stemme på to
skriftlige fuldmagter.
KØBENHAVN 12. januar 2016.
På bestyrelsens vegne
Michael Lermark
formand

