MGC GF 2022 Punkt 6: Forslag fra bestyrelsen
Forslag til vedtægtsændringer
§
8,
stk. 2

Nuværende tekst
Tekst
Ordinær generalforsamling afholdes i Aarhus Kommune
hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubhuset, på klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv,
samt ved udsendelse af e-mail til medlemmer med indberettet e-mailadresse, og postbesørget brev til medlemmer uden indberettet e-mailadresse. Indkaldelsen
skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden.

§
8,
Stk. 2

9. stk. 2

Ændringsforslag
Ny tekst fremhævet
Ordinær generalforsamling afholdes i Aarhus Kommune
hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen skal varsles og indkaldes af bestyrelsen ved
opslag i klubhuset, på klubbens hjemmeside, hvis en
sådan er aktiv, samt ved udsendelse af e-mail til medlemmer med indberettet e-mailadresse, og postbesørget
brev til medlemmer uden indberettet e-mailadresse.
Varsling med angivelse af dato og foreløbig dagsorden
skal ske mindst 2 måneder forud for afholdelse. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

9,
stk. 2

Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

17,
stk. 3

Golfspillere, der har mistet deres amatørstatus, kan be- 17, stk. 3
vare og få deres handicap reguleret. Disse spillere kan
deltage i Mollerup Golf Clubs egne turneringer, men ikke
repræsentere klubben i divisions- og andre turneringer.

Golfspillere, der har mistet deres amatørstatus, kan bevare og få deres handicap reguleret.

18

Disciplinær straf

Disciplinære sanktioner

18

Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
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18,
stk. 1

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af
bestyrelsen fastsatte bestemmelser og regler med hensyn til udøvelse af spillet og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

18, stk. 1

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser og regler, som
den finder nødvendige af hensyn til spillets afvikling og
ordenens opretholdelse inden for klubbens område.
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de for
klubben gældende vedtægter samt de af bestyrelsen
fastsatte bestemmelser og regler.

18,
stk. 2

Klager over et medlems overtrædelse af klubbens vedtægter og bestemmelser behandles af Amatør- og ordensudvalget.

18, stk. 2

Amatør- og ordensudvalget skal udføre sine opgaver
efter de principper, der er gældende i vedtægter for
Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg.

Overtrædelse af vedtægterne, eller de af bestyrelsen
fastsatte bestemmelser og regler kan af bestyrelsen,
bortset fra klager omtalt i stk. 4, sanktioneres med en
henstilling, påtale, advarsel, karantæne eller eksklusion.
Det samme gælder, hvis et medlem på anden måde
skønnes at handle til skade for klubben.

Amatør- og ordensudvalget kan pålægge et medlem en
sanktion i form af en henstilling, påtale, advarsel, karantæne eller eksklusion.

Sanktionen skal være skriftlig og indeholde begrundelse.

Et ekskluderet medlem har ret til at kræve eksklusionen
optaget på dagsordenen på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Medlemmet kan indbringe enhver afgørelse for Dansk
Golf Unions Amatør- og ordensudvalg. Indbringelse for
generalforsamling eller Amatør- og ordensudvalg har
ikke opsættende virkning.
18 stk. 3
(nyt)

Enhver sanktion i henhold til stk. 2, kan af medlemmet
indbringes for klubbens Amatør- og Ordensudvalg inden14 dage efter at sanktionen er meddelt det pågældende medlem.
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18, stk. 4
(nyt)

Klager over bestyrelsen eller et medlem af bestyrelsen
behandles af klubbens Amatør- og Ordensudvalg som
første instans.

18 stk. 5
Amatør- og ordensudvalget skal udføre sine opgaver
(nuværende efter de principper, der er gældende i vedtægter for
stk. 2 afsnit Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.
2)

18 stk. 6
Amatør- og Ordensudvalget kan pålægge et medlem en
(nuværende sanktion i form af en henstilling, påtale, advarsel, karanstk. 2 afsnit tæne eller eksklusion.
3)

18 stk. 7
Et ekskluderet medlem har ret til at kræve eksklusionen
(nuværende optaget på dagsordenen på den førstkommende ordistk. 2 afsnit nære generalforsamling.
4)

3

18 stk. 8
(nyt)

Enhver afgørelse i Amatør- og Ordensudvalget kan indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Indbringelse for generalforsamling eller Amatørog Ordensudvalg har ikke opsættende virkning.

Begrundelser:
Ad § 8, stk. 2: Indkaldelse af GF
Mange medlemmer har et ønske om i god tid at kende datoen for generalforsamlingen. Ved at indføre en procedure med varsling – f.eks.
2 måneder før afholdelse – imødekommes dette ønske. Varslingen er ikke en formel indkaldelse med en angivelse af forventet dato og
forventet dagsorden for GF.
Ad § 9, stk. 2: Forslag fra medlemmerne
Med nuværende regler skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og forslagene
skal offentliggøres senest en uge før GF. Hvis forslag indsendes kort før tidsfristen, har bestyrelsen med andre ord ca. 72 timer til at realitetsbehandle forslagene. Bestyrelsen har de senere år flere gange været ude for, at der er indsendt mange forslag umiddelbart før fristen,
hvorfor en seriøs sagsbehandling vanskeliggøres. Resultatet er, at forslagene kommer til afstemning på GF uden det hensigtsmæssige
forarbejde.
En række andre golfklubber har længere frist for indsendelse. Eksempelvis har Aarhus Golf Club en frist på 3 uger.
Ad § 17, stk. 3: Professionelle spilleres deltagelse i turneringer.
Formuleringen anses for forældet. Professionelle spillere deltager ofte – når klubberne råder over sådanne – i divisions- og andre turneringer.
Ad § 18, stk. 1 – 8: Disciplinære sanktioner
Med de nuværende bestemmelser er det alene klubbens A & O udvalg, som kan sanktionere i tilfælde af overtrædelse af vedtægterne
eller ordensreglerne. A & O udvalget følger DGUs Amatør- og Ordensudvalgs procedurer, hvilket giver god mening, men også betyder
tidskrævende sagsbehandling.

4

Bestyrelsen oplever i dagligdagen forskellige episoder, hvor hurtig handling vil være hensigtsmæssig. Bestyrelsen foreslår derfor, at bestyrelsen fremover får kompetencen til at sanktionere, medens A & O udvalget bliver appelinstans. Dermed sikres klubben, at der kan tages
hurtig handlig ved overtrædelse af vedtægter og ordensreglement. Samtidig er medlemmerne sikret en intern appelmulighed i klubben.
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