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Frederikssund  Golfklub er en medlemsejet klub, hvor   

det hyggelige samvær er en del af golfsporten. 

Du har adgang til både en 9-huls og en 18-huls bane, gode 

træningsfaciliteter med både overdækket drivingrange ,  

2 puttinggreen og et lækkert indspilsområde 
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VELKOMMEN TIL 
FREDERIKSSUND 

GOLFKLUB 
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BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE 

Klubbens bestyrelse består i henhold til klubbens vedtægter af 7 medlemmer. 

For 2020 består bestyrelsen af: 

 

 

 

 

 

Sekretariatet består af: 

 

 

 

 

Sekretariatets åbningtider: 

   Sekretariatet i sæsonen (1. april til 30. september) 

 Mandag, onsdag og torsdag  kl. 09.00 til 15.00 

 Tirsdag    kl. 09.00 til 17.30 

 Fredag     kl. 09.00 til 13.30 

 Lørdag, søndag og helligdage Lukket 

 I juli måned kan der dog af hensyn til ferieafvikling forekomme ændrede tider. 

 Se evt. hjemmesiden www.frederikssundgolfklub.dk 

   Uden for sæsonen (1. oktober til 31. marts) 

 Mandag til torsdag   kl. 10.00 til 14.00 

 Fredag     kl. 10.00 til 13.30 

 Lørdag, søndag og helligdage Lukket 

Kontakt adresse og telefon: 

 Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

 Telefon 4731 0877 (tast 1 for sekretariatet) 

Formand 

Michael 

Tøgersen 

Næstformand 

Niels 

Erlandsen 

Kasserer 

Peter 

Kirketerp 

Peter  

Basse 

Inger Margrethe 

Stubbergaard 

Jeanne 

Neumann 

Jørren 

Kjær 

Jørgen 

Bundgaard 

Karl Aage 

Jensen 
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Velkommen til Frederikssund Golfklub 

Tak for din indmeldelse i Frederikssund 

Golfklub. Vi glæder os til at se dig i klub-

ben. 

I denne folder har vi samlet de vigtigste 

informationer om dit medlemskab. Vi op-

fordrer dig til at læse den igennem. 

Frederikssund Golfklub er en medlemsejet 

klub og du er derfor, via klubbens general-

forsamling, med til at bestemme, hvordan 

klubben skal drives og under hvilke betin-

gelser. 

Vi bestræber os på at give dig nogle dejli-

ge golfoplevelser, og du er altid velkom-

men til at kigge forbi eller at ringe til se-

kretariatet, hvis du har spørgsmål til dit  

medlemskab eller dit brug af vores facilite-

ter. 

Klubben er stiftet i 1974 og kunne derfor 

fejre 40 års jubilæum i 2014. Vi flyttede til 

de nuværende arealer i 1991, hvor de før-

ste 9 huller blev anlagt. 

Vi råder i dag over både en 18-huls og en 9

-huls bane. Vi har gode træningsfaciliteter 

med både drivingrange, 2 putting greens 

og et indspilsområde. 

Med venlig hilsen 

Sekretariatet 

Jørgen Bundgaard 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

VELKOMMEN 
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BEGYNDER I GOLFSPORTEN 

Hvis du er begynder i golfsporten, har vi i 

Frederikssund Golfklub et Begynderudvalg, 

der er klar til at tage godt imod dig og 

hjælpe dig godt i gang med de mange nye 

ord og øvelser. 

På opslagstavlen i gangen—lige før sekre-

tariatet—finder du opslagstavler for Klub-

ber i Klubben, bestyrelsen og Begynderud-

valget. 

Her kan du finde information om Begynder

-udvalgets aktiviteter og lister, hvor du kan 

skrive dig på, til deltagelse i aktiviteterne. 

Aktiviteter 

Regel og Etikette kursus del I 

Regel og Etikette kursus del II 

Her lærer du både golfregler og den al-

mindelige golfetikette, hvad skal man 

gøre og hvad skal man passe på, når 

man er på banen. 

Onsdagsklub 

Om onsdagen mødes klubbens nye golf-

spillere og spiller sammen med hjælpere 

på Nordbanen (9-huls), eller 18 huls ba-

nen, hvorefter man mødes i restauranten 

til hyggeligt samvær. 

Mandagsturnering 

Mandag kl. 17.30 mødes både øvede og 

nye golfspillere i klubhuset, hvorefter der 

samlet spilles 9 huller på den store bane.  

Efterfølgende er der præmieoverrækkelse 

og evt. fælles spisning. 

Bagmærke og DGU kort 

Når du har gennemført/deltaget i de ting 

der er noteret på listen og godkendt til spil 

på den store bane, er du klar til DGU kor-

tet. 

Dit DGU kort bestilles så snart sekretaria-

tet har modtaget din indmeldelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du på din vej gennem alle de nye ind-

tryk kommer i tanke om steder, hvor vi 

kunne gøre det bedre, vil vi meget gerne 

høre om det i sekretariatet, så tager vi det 

op med de relevante udvalg. 

 

God fornøjelse.   
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Klubben råder over en lang række af facili-

teter, der alle er til medlemmernes rådig-

hed. 

18 huls banen 

En dejlig 18 huls bane i åbent landskab ved 

skov og i let kuperet terræn med udsigt 

over Roskilde Fjord.  

Nordbanen - 9 huls bane 

En spændende kortbane med par 4 og par 

3 huller, der kan give selv den erfarne spil-

ler kamp til stregen. 

Drivingrange 

Klubben har en dejlig drivingrange med 

god længde og 6 overdækkede udslags-

pladser. 

Indspilsområde 

Indspilsområde med 3 huller, bunkers og 

god mulighed for at træne de rigtige slag. 

Putting Greens 

Hele 2 x 9 hullers putting greens er til rå-

dighed lige over for klubhuset på vej mod 

hul 1 på 18 huls banen. 

Omklædning og badefaciliteter i kælderen 

under klubhuset til både damer og herrer. 

Bagskabe 

Klubben råder over et stort antal skabe,  

hvor du kan opbevare dit golfudstyr, hvis 

du ikke ønsker at bringe det frem og tilba-

ge hver gang.  

 

FACILITETER 
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Restaurant Egelunden 

Vores dejlige restaurant har plads til mere end 

100 spisende gæster og fungerer samtidig som 

samlingssted for medlemmerne, når dagens run-

de skal drøftes over en bid brød, en øl/vand eller 

en kop kaffe. 

Skal du holde fest, har du mulighed for at holde den i vores flotte lokaler med udsigt over 

fjorden. 

Dansk Golf Akademi og en velassorteret proshop.  

Siden 2010 har Dansk Golf Akademi stået 

for både træning og proshop. 

 

Dansk Golf Akademi har 2 trænere i Frede-

rikssund Golfklub og tilbyder både slag-

træning med og uden video samt brug af 

Trackmann udstyr. Du kan også få mental-

træning af vores dygtige Pro. 

Proshoppen er medlem af Golfstore og 

har et bredt udvalg af både tøj og udstyr 

til konkurrencedygtige priser. 

FACILITETER 
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Herredagen 

Rigtige mænd spiller golf om tirsdagen. 

Herredagsturneringerne er, udover det 

sportslige, en social aktivitet, som giver 

Frederikssund Golfklubs medlemmer mu-

lighed for at lære hinanden bedre at ken-

de. Alle seniorer (herrer), som har bag-

mærke, kan deltage. 

Damedagen 

Damedagen, der spiller om torsdagen, er 

for alle kvindelige medlemmer af Frede-

rikssund Golfklub. 

Vi ønsker at skabe rammerne for en god 

torsdag og her igennem at fremme glæden 

ved at spille golf. 

Det er endvidere formålet at give den en-

kelte mulighed for at udvikle sit spil og 

fremme det sociale samvær. 

Rødvinsholdet 

Det kan være, at der er nogle, som har set 

eller hørt noget om en rødvinsmatch i vo-

res herlige klub.  

Rødvinsmatchen, der spilles om onsdagen, 

er for alle uanset alder, køn og handicap. 

Vi taler her om en match, som i sin grund-

idé er med til at stimulere kammeratskab 

og sammenhold i vores klub.  

Veteranerne  

Veteranerne spiller hver anden fredag 

formiddag. 

KLUBBER I KLUBBEN 
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Frederikssund Golfklub  

råder over 2 baner 

18-huls banen  

- en bane i smukke omgivelser, blandt andet med udsigt over fjorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. tee findes til venstre for klubhuset umiddelbart  

bag ved putting greens, til højre for starterhuset . 

Nordbanen 

- en kort men udfordrende 9-huls bane, her markeret 

med en rød streg og på kortet nederst til højre. 

Tee findes ved at gå til højre når du kommer ud af  

klubhuset, videre ned gennem tunnelen, hvor du drejer  

til højre og følger skiltene over Fagerkærsvej. 

Hold øje med spillere på 1. tee, til højre, når du går ind  

på banen.  

2 DEJLIGE BANER 
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Frederikssund Golfklubs store anlæg passes af en stab på 5 greenkeepere og en række af 

frivillige hjælpere. Pleje af en golfbane skal ske efter en nøje vurdering af jordbund, græssor-

ter og vækstlagets tilstand og ved brug af specialmaskiner. 

Frederikssund Golfklub råder over en maskinpark med maskiner til både klipning af fairways 

og greens, vertikalskærer og diskseeder, tromle med mere, samt et velassorteret værksted 

med udstyr til vedligeholdelse af både de almindeligt forekommende service og reparations-

opgaver og de mere specialiserede, som slibning af klippeskær. 

Vis hensyn, når du møder greenkeeperne på din vej rundt på banen, greenkeeperne har før-

steret til banen, hvilket betyder at det er dig, der skal tage hensyn til dem, når du spiller.  

Der må ikke slås bolde frem mod en greenkeeper, med mindre man er helt sikker på at man 

ikke kan slå så langt. Undskyldningen med at «jeg vidste ikke at jeg kunne slå så langt» hol-

der ikke her, for selv om du råber «fore», kan greenkeeperne ikke høre dig, når de sidder på 

deres maskiner. 

GREENKEEPERNE 
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I Frederikssund Golfklub er der hen over sæsonen en række turneringer og events, dels for 

vores  medlemmer og dels for gæster og sponsorer. 

Turneringerne for sæsonen 2020 er, 

EVENTS OG TURNERINGER 2020 

APRIL  

04 HOME åbningsturnering 

07 Herredagens Åbningsturnering 

16 Damedagens Åbningsturnering 

MAJ 

08 Proshoppens Åbningsturnering 

09 Hidsig Golfer  1/8 & 1/4 finaler 

10 Hidsig Golfer finale 

14 Damedagens Forårsturnering 

JUNI 

04 Åben Damedag 

13 Danmarksturneringen Elitehold 

14 Danmarksturneringen Elitehold 

16 Støt Brysterne turnering 

21 Bestyrelsens Forkælelsesturnering 

30 Herredagens Månedsturnering 

JULI 

02 Damedagens Månedsturnering 

40 Carlsberg Flagturnering 

 

 

AUGUST 

11 Herredagens Månedsturnering 

15 Danmarksturneringen Elitehold 

21 Sponsorturnering 

29 Klubmesterskaber, Slagspil 

30 Klubmesterskaber, Slagspil 

SEPTEMBER 

03 Damedagens Månedsturnering 

12 Sillebro Cup 

19 Klubmesterskaber, Hulspil 

20 Klubmesterskaber, Hulspil 

24 Damedagens Afslutningsturnering 

26 Superbrugsens Andeturnering 

29 Herredagens Afslutningsturnering 

OKTOBER 

04 Bagmærketurnering 

10 Parturnering, Afslutning 

17 Udvalgsturnering 

DECEMBER 

06 DGU Vintertour  
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Frederikssund Golfklub er en forening og 

dermed ejet af medlemmerne. 

Som medlem af Frederikssund Golfklub 

har du en række muligheder for at være 

med til at bestemme, hvordan klubben 

skal virke. Men samtidig er der selvfølgelig 

også nogle retningslinjer, du skal være 

opmærksom på, når du melder dig ind. 

Indskud 

For at blive medlem af Frederikssund 

Golfklub skal der betales indskud, som for 

2018 udgør kr. 995,00. 

Ændringer i dit medlemskab 

Du har mulighed for at ændre dit medlem-

skab hvert år til en 1.1, dette skal dog se-

nest ske den 30.09 året før. 

Dette gælder alle ændringer også tilkøb, 

som leje af bagskab og SGO ordning. 

Restance 

Hvis du kommer i restance med  dit kon-

tingent ud over 1 måned, suspenderes alle 

dine medlemsrettigheder.  

Restance ud over 3 måneder kan medføre 

eksklusion af klubben, idet der dog skal 

betales kontingent for resten af regnskabs-

året. 

Udmeldelse  

Udmeldelse skal ske senest den 30.09 og 

vil være gældende fra først kommende 

1.Januar. 

Passivt medlemskab 

Ved dokumenteret sygdom kan der gives 

dispensation for overgang til passivt med-

lemskab midt i kalenderåret, ellers gælder 

samme regler som for ændringer. 

Vedtægter 

Vi foreslår, at du læser klubbens vedtæg-

ter igennem, så du er opmærksom på de 

betingelser, der gælder for dit medlem-

skab. 

Bagmærker 

Når du benytter klubbens faciliteter, 

(baner, puttinggreens, drivingrange og 

øveområder) skal dit bagmærke være syn-

ligt på baggen. 

OBS!  
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Som Senior Fuldtidsmedlem af Frederikssund Golfklub kan du tilmelde dig en Super Green-

fee Ordning (SGO), hvor du for kun kr. 900,00 pr. år kan spille 6 ekstra baner ,lige så meget 

du vil. 

For Senior Fuldtidsmedlemmer  af Frederikssund Golfklub er banerne i 2020; 

Hedeland Golfklub • Roskilde Golfklub • Odsherred Golfklub 

Holbæk Golfklub • Sydsjællands Golfklub • Sorø Golfklub 

SGO - SUPER GREENFEE ORDNING 
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Tidsbestilling og GolfBox. 
Hvordan kommer jeg i gang? Der er to veje 
til systemet: 

Via klubbens hjemmeside 
www.frederikssundgolfklub.dk logges på 
GolfBox med brugernavn, som består af 
klubnr. og medlemsnr. – har du f.eks. 
medlemsnr. 4711 er formatet 46-4711 
(FGK har klub nr. 46) og dit password er de 
første 6 cifre i dit CPR nr. 

Det er også muligt at logge direkte på 
www.golf.dk og derefter indtaste bruger-
navn og password. 

MIN FORSIDE 
Når du har logget dig ind med dit personli-
ge brugernavn og password, kommer du 
automatisk til ”Min forside”. Her har du en 
oversigt over dine bestilte tider, personlige 
beskeder, arrangementer i klubkalende-
ren, samt lokalnyheder fra klubben. 

RET PROFIL 
Under menupunktet ”Ret profil” finder du 
3 undermenuer.  

1. Stamdata 
Her har du mulighed for at se dit handicap 
etc. 
Du kan ændre dit personlige brugernavn 
og password til GolfBox 

Du kan indtaste dit mobiltelefon nr.  
Du kan indtaste din e-mail adresse. 

Du kan markere, om du ønsker at være 
anonym i forbindelse med tidsbestilling 

Du kan markere, om du ønsker at modtage 

e-mail fra GolfBox vedr.  nyheder/
tidsbestilling.  

OBS: Husk at trykke på ”opdater” nederst 
på siden, hvis du har foretaget ændringer. 

2. Kontakt 
Under dette menupunkt kan du kontrolle-
re om klubben har registreret din adresse 
og tlf. nr. korrekt (hvis du har ændringer 
til denne side, bedes du venligst sende en 
kort e-mail til sekretariatet: 
fgk@fgkgolf.dk) 

3. Diverse 
Hvis du har et skab eller en andel kan du 
se nummeret her. 
Du kan se, om der er bestilt nyt DGU kort 

TIDSBESTILLING 
Dette menupunkt har 4 Underpunkter. 

1. Vælg klub – her kan du bestille tid i Fre-
derikssund Golfklub og i andre GolfBox 
klubber. 

Du kan bestille starttider via en komplet 
dagsoversigt (kalender) med farvekoder. 
Her kan du se spillernavne på allerede 
bestilte tider, samt få en komplet 
”Startliste” for alle tider på en specifik 
dato. Du har samtidig mulighed for at få e-
mails i forbindelse med tidsbestillinger, 
ændringer og bekræftelse af dine tider. 
For at gøre tidsbestillingsprocessen hurti-
gere, har du mulighed for at oprette så-
kaldte ”Favoritspillere”, så du hurtigere 
kan bestille tider sammen med dem, du 
oftest spiller med. Når du opretter en fa-
voritspiller, skal denne dog godkende op-

Frederikssund Golfklub benytter, som de fleste andre klubber, GolfBox systemet til med-

lemshåndtering, herunder handicap registrering, tidsbestilling og medlemsdata. 

GOLFBOX 
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rettelsen, før den træder i kraft.  

Bemærk; der er boldrende på følgende 
minuttal: 30 

Bekræftelse af tiden på touchscreen. 

NÅR DU BRUGER DGU KORT:  
- Før kortet gennem kortlæseren, på siden  
  af skærmen.  
- Tryk knappen BEKRÆFT på skærmen 
- Tryk JA knappen til udskrift af scorekort 
- Tryk GODKEND knappen 
- Tryk på knappen AFSLUT 

UDEN DGU KORT 
- Tast LOGIN i øverste højre hjørne 
- Tast dit medlemsnummer 46-…. 
- Tast dit password (fødselsdato 
”ddmmåå”) 
- Tryk på knappen BEKRÆFT på skærmen 
- Tryk på JA knappen til udskrift af score-
kort 
- Tryk på GODKEND knappen 
Tryk på knappen AFSLUT 

 

SKULLE ALT GÅ GALT  
– start forfra ved at trykke på GOLFBOX i 
øverste højre hjørne af skærmen. 

BEMÆRK!  
Man skal huske at bekræfte tiden senest 
15 minutter før den bestilte tid. 

Dette foregår på den opstillede touch-
skærm på greenfee pulten i klubhuset. 

2. STARTLISTE  
– her kan du se dine startlister 

3. MINE TIDER 
 – her kan du se dine starttider 

4. MINE FAVORITTER  

– en spændende facilitet med følgende 
muligheder. 

Du kan oprette en gruppe, som du ønsker 
at sende en besked til, deltagere i gruppen 
kan være medlem i Frederikssund  
Golfklub eller andre klubber, som anven-
der GolfBox. En besked dukker op på 
skærmen, når et gruppemedlem logger på 
systemet – en besked må ikke forveksles 
med en e-mail. 

Læs mere om beskeder nedenfor. 

Indberetning af dine scores 

 

Scorearkiv 
Her kan du se dine egne scores i lange 
baner. 

Beskeder 

GolfBox har en beskedfunktion, der gør at 
du automatisk vil modtage en besked fra 
systemet, når en tid med dit navn på bli-
ver enten bestilt, ændret eller slettet.  

Når en tid er passeret, vil eventuelle be-
skeder vedr. tiden automatisk blive slettet 
igen.  

Du vil også kunne modtage nyttige infor-
mationer fra klubben eller fra GolfBox, og 
du kan selv skrive beskeder til andre med-
lemmer eller til klubben. 

Hvis du vil sende besked til medlemmer af 
Frederikssund Golfklub eller en GolfBox-
klub, kan du finde medlemmer på følgen-
de 3 måder: 

1. på medlemsnummer 
2. på fornavn, eller en del af fornav-
net 

GOLFBOX 
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3. på efternavn, eller en del af 
 efternavnet (prøv f.eks. at søge 
 på ”han'” så returnerer  systemet  
 alle medlemmer hvis efternavn  
 begynder med han). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

En intern kalender, som styres af klubben, 
viser, hvornår der er aktuelle turneringer 
eller arrangementer. Du kan både se hvad 
der sker i Frederikssund Golfklub og i an-
dre GolfBox-klubber. Her kan du også til-
melde dig 
åbne turne-
ringer i din 
egen og i 
andre klub-
ber. 

GOLFBOX 
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Senest opdateret på 

generalforsamlingen 2018 

KLUBBENS VEDTÆGTER 
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§1 Navn og hjemsted 
Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune.  

Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er 
underlagt disses love og bestemmelser. 

§2 Formål 
Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af golfanlægget på de af Kong Frederik VII’s 
Stiftelse lejede arealer ved Egelundsgården. 

Klubben skal organisere aktiviteter, der sikrer, at klubmedlemmer på alle niveauer, har mu-
lighed for at spille golf. 

Klubben skal medvirke til, at klubbens medlemmer, under de bedst mulige forhold, kan ud-
vikle deres golfmæssige færdigheder, udvikle fællesskabet og det sociale liv i klubben. 

§3 Medlemskab 
Personer kan optages som medlem i klubben fra det fyldte 5. år. 

Bestyrelsen kan, for at sikre en dynamisk og økonomisk ansvarlig ledelse af klubben, oprette 
og nedlægge medlemskategorier.  

Nedlæggelse af medlemskategorier medfører, at der ikke optages nye medlemmer i den 
nedlagte kategori, men at eksisterende medlemmer i kategorien, kan fortsætte i denne. 

Passive medlemmer har ikke adgang til at spille, men kan få tilladelse til at anvende klubbens 
træningsfaciliteter. 

§4 Indmeldelse, indskud og kontingent 
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretariat. For med-
lemmer under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forælder eller værge. 

Ved indmeldelse betales et af bestyrelsen fastsat indskud. Indskud tilbagebetales ikke ved 
udmeldelse. 

Indehavere af en til dem selv noteret andel, kan indmeldes uden betaling af indskud. 
 
Årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år, fastsættes af den ordinære 
generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, for alle medlems-kategorier 
(aldersgrænserne bestemmes af DGUs regler): 

Ved dødsfald ophører medlemskabet kvartalet efter. 

Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og begyndermedlemskab. 

KLUBBENS VEDTÆGTER 
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Tidligere udstedte andele: 

Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen på andele efter indstilling fra bestyrelsen. 
Prisen på andelen er pr. den 13. marts 2018 fastsat til kr. 5.000,00.  

Klubben har ikke pligt til at indløse andelen hverken ved opsigelse, ophævelse, eksklusion 
eller dødsfald. 

Uanset hvilken ordning medlemmer er optaget under, betaler de kontingent i forhold til den 
medlemskategori de tilhører. Medlemmernes spillemæssige rettigheder fremgår af beskri-
velsen for den enkelte medlemskategori. 

§5 Restance 
Ved restance udsender klubben betalingsreminder.  

Ved restance ud over 1 måned kan restancen overdrages til advokat, der fremsen-der ryk-
kerbrev og samtidig suspenderes samtlige medlemsrettigheder.  

Ved restancer der overgår til retslig inkasso, kan klubben ekskludere medlemmet.  

Eventuel genoptagelse af medlemskab vil kunne finde sted såfremt hele restancen betales. 

§6 Udmeldelse 
Udmeldelse eller ændring af medlemskategori til et billigere medlemskab, skal ske skriftligt 
senest den 30. september til en 1. januar, dog kan ændring fra kategorien Ungsenior til Stu-
derende ske med en måneds varsel til udgangen af et kvartal ved optagelse på en SU-
berettiget uddannelse. 

§7 Myndigheder 
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingel-
ser for medlemskab. 

Klubben respekterer DGUs regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort. For 
golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte reg-
ler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. 

Fastsættelse af medlemmernes handicap sker i henhold til Dansk Golf Unions handicapsy-
stem, og antal tildelte slag i handicapturneringer og -matcher sker i.h.t. det af DGU fastsatte 
slopesystem. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets 
afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område.  

Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen, efter indstilling fra ordens- & regel-
udvalget, straffes med suspension i indtil 3 måneder eller i gentagne eller grove tilfælde med 
eksklusion fra klubben. Det ekskluderede medlem kan kræve afgørelsen om eksklusion fore-
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lagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virk-
ning. 

I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende ordinære 
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. 

Generalforsamlingens afgørelse i medfør af nærværende bestemmelser kan indankes for 
Dansk Golf Union’s  amatør- og ordensudvalg.   

§8 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkal-
delse skal ske via klubbens internet hjemmeside, www frederikssundgolfklub.dk, via klub-
bens nyhedsbrev og ved bekendtgørelse på opslagstavlen i klubhuset, med mindst 10 dages 
varsel med dagsorden, som indeholder eventuelle forslag. 

Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent. 

Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse ved-
tægter er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg. 

Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance, har hver en stemme.  

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor ikke disse vedtægter foreskriver 
andet. Hvis bestyrelsen eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer forlanger 
det, afholdes skriftlig afstemning.  

Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer 
ifølge fuldmagt.  

§9 Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:  

Valg af dirigent  

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra di-
verse udvalg  

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  

Fastsættelse af medlemskontingent samt kurs på andel. 

Forslag fra bestyrelsen  

Forslag fra medlemmerne 
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Valg af formand (i lige år) 

Valg af næstformand/hon. sekretær (i ulige år) 

Valg af kasserer (i ulige år) 

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Valg af suppleanter 

Valg af revisor 

Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt og begrundet til bestyrelsen senest 
den 1. februar for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.  
 
Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til gene-
ralforsamlingen. 

Medlemmer, der ønskes opstillet til valg, skal skriftligt meddele bestyrelsen dette senest 7 
dage før generalforsamlingen. 

Der udarbejdes beslutningsreferat over det på generalforsamlingen passerede.  

§10 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkal-
des, når mindst 1/20 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrel-
sen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Gene-
ralforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og for indkaldel-
sesmåde og -frist, ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den 
ordinære generalforsamling. 

§11 Bestyrelse - valg 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 
3 bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur i lige år og næstformand, kasserer og 1 bestyrelses-
medlem afgår efter tur i ulige år. 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer kan der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstem-
ning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. 
Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges 
og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes 
efter samme regler mellem kandidaterne med stemmelighed, såfremt der stadig er ubesatte 
poster. 

Der vælges hvert år indtil 4 suppleanter til bestyrelsen.  
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Valgbare til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år. Genvalg kan 
finde sted.  

Indtræder af en eller anden grund vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig med en af de 
valgte suppleanter, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig indtil næste generalforsamling.  

Skulle der opstå den situation, at der ikke findes flere valgte suppleanter til at supplere sig 
med, vælger bestyrelsen, hvis den anser det for fornødent, selv et medlem til at fungere 
indtil næste generalforsamling.  

Ved indtrædelse i bestyrelsen imellem to ordinære generalforsamlinger skal den indtræden-
de på valg på førstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsen nedsætter handicapudvalg, turneringsudvalg, juniorudvalg samt øvrige til klub-
bens daglige drift nødvendige udvalg. 

Bestyrelsen udpeger formanden for de nedsatte udvalg. Udvalgsformanden stiller herefter 
forslag om udvalgsmedlemmer til bestyrelsens godkendelse. 

Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

Formand, næstformand og kasserer udgør klubbens økonomiudvalg. 

§12 Forretningsorden og tegningsret 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt 
formanden eller næstformanden, er til stede.  

Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes referat. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed 
er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.  

Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslut-
ning i klubbens anliggender, herunder også ved eventuel optagelse af lån. 

Køb og salg af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse.  

Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller en af disse i forening med 
2 af bestyrelsens medlemmer. 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og kan meddele prokura.  

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens for-
mue.  
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§13 Regnskab 
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.  

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status 
pr. 31. december til revisoren. 
Det reviderede regnskab og budget indsættes på klubbens internethjemmeside 
www.frederikssundgolfklub.dk, ved mails til oplyste adresser og på opslagstavlen i klubhu-
set, senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være 
forsynet med revisors påtegning og underskrift. 

§14 Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.  
Revisionsformen er alm. regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med 
revisionspåtegning.  
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§15 Vedtægtsændringer 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget.  

Bestyrelsen er berettiget til at ændre eller konsekvensrette vedtægterne, såfremt dette er 
påkrævet af hensyn til offentlige krav eller krav fra D.G.U. Ændringerne skal herefter fore-
lægges førstkommende generalforsamling.  

§16 Klubbens opløsning 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af 
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, 
at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en general-
forsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslut-
ning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede 
medlemmer, der er til stede.  

I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen med den endelige vedtagelse af 
opløsningen ved simpel stemmeflerhed beslutning om den nærmere fremgangsmåde ved 
afvikling af klubbens formueforhold. 

Et eventuelt overskud tilfalder Dansk Golf Union. 

 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. juni 1974, ændret den 6. februar 1994 , den 27. juni 2002, den 10. 
Marts 2005, den. 5. Marts 2009, den 11. Marts 2010, den 10. marts 2011, den 8. marts 2012, den 7. marts 2013, den 13. marts 2014, 
den 8. marts 2016, og senest den 13. marts 2018. 
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FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

Email: fgk@fgkgolf.dk 

www.fgkgolf.dk 


