SGN

SAMARBEJDENDE GOLFKLUBBER I NORDJYLLAND

§ 1 - Navn og hjemsted
Foreningens navn er Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland (SGN) og har hjemsted i Region Nordjylland.
§ 2 - Formål
Det er SGN formål at skabe gode muligheder for, at fuldt betalende medlemmer kan dyrke golf i
medlemsklubberne, for herved at skabe et socialt netværk på tværs af medlemsklubberne samt, at øge
interessen for golfsporten generelt i regionen.
Formålet er også at tilbyde medlemmer i golfklubber under SGN en fordelagtig Greenfee ordning jvf. § 5.
Foreningen skal planlægge, markedsføre og afvikle regionsmesterskaber, med deltagelse af SGNmedlemsklubber.
I tilfælde, hvor SGN-klubberne har en fælles sag, kan foreningen være det politiske talerør i forhold til Dansk
Golf Union samt organisationer og myndigheder, som har indflydelse på golfsporten i Nordjylland.

§ 3 - Medlemskab
Som medlem af SGN kan optages golfklubben, der er hjemmehørende i Region Nordjylland.
SGN-medlemsklubber skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt
deres love og bestemmelser.
Golfklubber som er med i SGN er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens
formålsbestemmelse.
§ 4 - Ind-/udmeldelse
Indmeldelse sker skriftligt til styregruppens formand. Indmeldelse har virkning fra førstkommende årsskifte eller
efter styregruppens vedtagelse.
Medlemskab af SGN er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til 31.
december til styregruppen. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske
mellemværende med foreningen afvikles.
§ 5 - Greenfee priser.
Der betales den laveste dagspris for greenfee, når medlemmer besøger andre klubber i samarbejdet. Dog
betales max kr. 250,00 for en runde golf.
De enkelte klubber i SGN kan indbyrdes aftale andre priser på greenfee, f.eks. ½ greenfee, fritspilordning eller
anden form for rabat.
Greenfee priser, for SGN-medlemmer, skal fremgå af den enkelte klubs hjemmeside.
§ 6 - Kontingent
Kontingent fastsættes på årsmødet, for det efterfølgende år, ud fra regnskab og budget.
§ 7 - Restance
Kontingentrestance ud over 3 måneder fra forfaldsdatoen kan medføre eksklusion, medmindre styregruppen
finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra.
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.
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§ 8 - Årsmøde
Foreningens øverste myndighed er årsmødet.
Årsmødet afholdes på skift i SGN-medlemsklubber hvert år ultimo februar måned.
Årsmødet varsles min. 6 uger før afholdelse.
Dagsorden fremsendes til medlemsklubberne ved elektronisk kommunikation (e-mail) med mindst 14 dages
varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til styregruppen senest 1. februar.
Alle SGN-medlemsklubber har adgang til årsmødet med det antal medlemmer de ønsker.
Ved afstemning har SGN medlemsklubber hver 1 stemme.
Et rettidigt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal.
§ 9 - Styregruppens sammensætning
Styregruppen består af 3-5 medlemmer, som vælges for 1 år ad gangen
Styregruppen kan supplere sig selv i forbindelse med ad hoc-opgaver, hvor der kræves særlige kompetencer.
Styregruppen kan ligeledes nedsætte arbejdsgrupper til særlige opgaver.
§ 10 - Regnskab
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskab udsendes til samtlige medlemmer af SGN samtidig med indkaldelsen til årsmødet.

Formand for styregruppen

Dato:__________ ________________________
Underskrift
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