VEDTÆGTER
for
Professional Golfers’ Association of Denmark

§ 1: Navn
Foreningens navn er PROFESSIONAL GOLFERS’ ASSOCIATION OF DENMARK (PGA).
Foreningens hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.
§ 2: Formål
Som brancheforening varetages medlemmernes interesser via følgende formål:
- At udvikle og beskytte Teaching Professional og Tournament Players interesser.
- At varetage medlemmernes interesser indenfor løn, ansættelses- og kontraktforhold.
- At rådgive ved og afholde professionelle golfturneringer.
- At tilbyde uddannelse for kommende Teaching Professional og Tournament Players.
- At højne Teaching Professional og Tournament Players standard.
- At profilere foreningen og dens medlemmer samt golf generelt.
§ 3: Medlemmerne
Som medlem af foreningen optages enhver person, der opfylder kravene til medlemskab i en
af de nedennævnte kategorier/grupper. Det er en betingelse for medlemskab, at den
pågældende er bosat i Danmark eller er dansk statsborger.
Når kravene til medlemskab ikke længere er opfyldt, bortfalder medlemskabet af foreningen
øjeblikkeligt, og medlemmet slettes af medlemsfortegnelsen. Medlemmet kan optages
i/overgå til en anden medlemsgruppe under forudsætning af, at medlemmet opfylder
betingelserne herfor. Foreningen har ret til at give et medlems arbejdsgiver meddelelse om
enhver ændring i den pågældendes medlemskab.
Medlemmer i kategori A og B skal ved genindmeldelse i foreningen indbetale nyt indskud.
A: Teaching Professionals (A-pro og assistenter)
Som Teaching Professionals optages professionelle golfspillere, der har gennemgået den af
foreningen godkendte uddannelse, og som på tidspunktet for optagelse er
beskæftiget/ansat som golftræner i et af foreningen godkendt golfetablissement.
Medlemmer af gruppe A placeres i foreningens kategorisystem. Bestyrelsen fastlægger efter
indstilling fra uddannelsesudvalget kategorisystemets niveauer og betingelserne for
placering og avancement/nedrykning i kategorisystemet.
Enhver Teaching Professional må kun have samarbejde med og indgå elevkontrakt med 2
elever, som er medlemmer af PGA, samt have samarbejde med og indgå assistentkontrakt
med assistenter, som er medlem af PGA.
Enhver Teaching Professional har én stemme på generalforsamlingen.
B: Ophævet
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C: Elever
Elever som er optaget på den af foreningen godkendte træneruddannelse og ansat hos en
Teaching Professional eller i en klub/driftsselskab med en sådan Teaching Professional ansat
kan optages som medlem af gruppe C.
Såfremt eleven ikke gennemfører træneruddannelsen indenfor 5 år fra optagelsen,
bortfalder medlemskabet.
Elever modtager medlemskort, når den aftalte prøveperiode er overstået. Elever har ingen
stemmeret på generalforsamlingen, hverken individuelt eller som gruppe.

D: Tournament Player
Tournament Players er professionelle golfspillere, der som sin hovedbeskæftigelse deltager i
PGA-turneringer.
For at blive optaget som medlem i denne kategori skal følgende kriterier opfyldes:
• DGU handicap reg. 0,0
• medlemskab af en 3. level tour og deltagelse i mindst tre 3. level turneringer årligt.
Begge kriterier skal til stadighed opfyldes, i modsat fald bortfalder medlemskabet.
Hver Tournament Player har én stemme på generalforsamlingen.
En Tournament Player som optages på foreningens godkendte træneruddannelse, vil under
uddannelsesperioden blive overflyttet til gruppe C.
E: Passivt medlemskab
Som passivt medlem kan optages enhver Teaching Professional (gruppe A), der ikke aktuelt
har beskæftigelse som golftræner i et af foreningen godkendt golfetablissement, samt de
tourspillere, som ikke opfylder kravene for medlemskab af gruppe D.
Passive medlemmer modtager ikke PGA kortet og har ingen stemmeret på foreningens
generalforsamling, hverken individuelt eller som gruppe.
Passive medlemmer modtager samme informationer som foreningens øvrige medlemmer.
F: Golf Professional med andet arbejde indenfor golf
Under gruppe F optages medlemmer, der tidligere har haft medlemskab af gruppe A eller D,
og som ikke opfylder de nuværende krav til medlemskab, men som opfylder følgende krav:
Medlemmer i gruppe A skal have haft medlemskab af foreningen i mindst 5 på hinanden
følgende år og medlemmer i gruppe D skal enten have spillet på Europa-touren i mindst ét år
eller spillet på Challenge-touren i mindst 5 år med deltagelse i minimum seks turneringer i
tre forskellige lande pr. år.
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Ethvert medlem af gruppe F har én stemme på generalforsamlingen.
G: Æresmedlemmer, pensionerede professionals mv.
Æresmedlemmer: Optages efter forslag/indstilling fra bestyrelsen ved, at de på en ordinær
generalforsamling opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag om æresmedlemmers
optagelse kan ikke gøres til genstand for drøftelse på generalforsamlingen, og afstemningen
sker skriftligt. Et æresmedlem har én stemme på generalforsamlingen.
Pensionerede professionelle: Optages fra gruppe A og D, når pågældende opnår
folkepensionsalder. Optagelse sker efter anmodning til bestyrelsen, der træffer beslutning
om pågældendes overgang til gruppe G. Pensionerede professionelle har én stemme på
generalforsamlingen.
§ 4: Ophævet
§ 5: Ansøgning om medlemskab
Ansøgning om medlemskab sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretær, der
forelægger ansøgningen for foreningens bestyrelse. Bestyrelsen træffer endelig beslutning
om medlemmets optagelse og kategorisering.
§ 6: Meddelelse om optagelse
Sekretæren skal – når en ansøgning er godkendt af foreningens bestyrelse – skriftligt
underrette medlemmet om, at optagelse har fundet sted, og opfordre vedkommende til,
inden 30 dage, at indbetale indskud og kontingent. Når indbetaling har fundet sted, vil
foreningens vedtægter tilligemed et medlemskort blive tilsendt medlemmet. Tournament
Players (gruppe D) modtager dog ikke medlemskort, ligesom elever (gruppe C) først
modtager medlemskort, når den aftalte prøveperiode er overstået.
Et nyt medlem kan ikke tage del i foreningens anliggender og har ingen rettigheder af nogen
art, før indskud og kontingent er betalt. Såfremt indskud og kontingent ikke er betalt
indenfor en måned fra den i stk. 1 nævnte meddelelse om ansøgerens optagelse, betragtes
optagelsen som annulleret.
Ved optagelse i årets første halvdel betales fuldt kontingent. Ved optagelse i årets sidste
halvdel betales kun halvt kontingent.
§ 7: Forpligtelser og optræden
Et medlem, der har betalt kontingent og indskud, er underkastet foreningens vedtægter og
er samtidig berettiget til at gøre brug af foreningens privilegier.
Såfremt bestyrelsen finder, at et medlem har begået handlinger, der kan skade eller nedgøre
foreningens ry, eller såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn udviser uværdig optræden,
er bestyrelsen med almindeligt flertal beføjet til at suspendere eller udelukke medlemmet af
foreningen. Et medlem kan endvidere suspenderes eller udelukkes af foreningen, såfremt
han ikke overholder de ham påhvilende pligter i henhold til disse vedtægter eller ikke inden
2 uger efter oprettelsen indsender kopi af indgået golftrænerkontrakt til foreningen, jfr.
standardformularen. Dette gælder også senere ændringer.
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Bestyrelsen kan endvidere suspendere eller udelukke et medlem, der har økonomisk gæld til
foreningen samt suspendere eller udelukke ethvert medlem, der på nogen måde ikke
overholder foreningens vedtægter.
Inden foranstaltninger som ovenstående vedtages, skal bestyrelsen underrette medlemmet
om de anklager, der rettes imod ham, og give ham lejlighed til, efter eget valg, at afgive en
skriftlig erklæring til sekretæren eller personligt tale sin sag på et bestyrelsesmøde.
Medlemmet skal 7 dage forinden underrettes om et sådant møde som ovenfor anført. Et
medlem, der udelukkes, har ret til at påklage afgørelsen på den ordinære generalforsamling,
hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer ved afstemning skal stadfæste
afgørelsen. Hvis et sådant flertal ikke findes, må udelukkelsen betragtes som ophævet.
Påklage har ikke suspensiv virkning.
§ 8: Indskud og kontingent
Indskud og kontingent fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen på den ordinære
generalforsamling for et år ad gangen.
Kontingent for kommende kalender år skal indbetales til foreningens sekretær senest 1.
december. Såfremt generalforsamlingen efterfølgende måtte vedtage en kontingentstigning
for det pågældende år, kan en efter opkrævning udsendes efter afholdte generalforsamling i
marts.
Et medlem, der er i restance med betalingen af årskontingent i mere end l måned fra
forfaldsdagen, ophører automatisk med at være medlem af foreningen.
Ved overgang af medlemskab fra en gruppe til en anden refunderes ikke allerede betalt
kontingent.
§ 9: Indgåelse af kontrakter med golfklubber
Det er op til gruppe A-medlemmer selv at forhandle kontrakter med golfklubben.
Medlemmet kan – såfremt han/hun ønsker det – begære deltagelse af et bestyrelsesmedlem
eller en af bestyrelsen udpeget person til at deltage i forhandlingerne med pågældende
golfklub.
Alle nye kontrakter, der indgås mellem træner og golfklubben, skal forevises bestyrelsen.
§ 10: Generalforsamling
Generalforsamlinger er dels ordinære, dels ekstraordinære og har indenfor de grænser, der
følger af lovgivningen og retspraksis, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag på
intranettet og samtidig udsendelse af mail til hvert enkelt medlem med angivelse af
dagsordenen.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
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1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af indskud og kontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der har betalt kontingent.
Et fremmødt medlem kan medbringe en fuldmagt fra andet fuldgyldigt medlem. Et
fremmødt medlem kan således max. afgive to stemmer. For så vidt angår medlemmer af
gruppe C og E henvises til bestemmelsen ovenfor i § 3, hvorefter sådanne medlemmer ikke
er stemmeberettigede.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 3 stemmeberettigede
medlemmer ønsker, at afstemning skal ske skriftligt. Afstemning om æresmedlemmer sker
altid skriftligt, jfr. ovenfor § 3 G.
I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning blandt de forslag, der ved første
afstemning har opnået lige stor tilslutning, og udfaldet heraf afgør sagen. Er der herefter
stadig stemmelighed, bortfalder forslaget.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på
generalforsamlingen og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer skal
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed af de mødte
stemmeberettigede medlemmer, hvor andet ikke er bestemt i nærværende vedtægter.
Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen
af medlemmerne er tilstede, og at vedtagelse sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Har et mindre antal end halvdelen af medlemmerne været tilstede, indkaldes inden en
måned med mindst 8 dages skriftligt varsel til ny generalforsamling. På denne
generalforsamling kan sagen afgøres ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de
tilstedeværendes antal.
§ 11: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
mindst 1/3 af foreningens medlemmer, der er stemmeberettigede, fremsætter skriftligt
ønske herom.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag på
intranettet og samtidig udsendelse af mail til hvert enkelt medlem med angivelse af
dagsordenen.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal
disse, samtidigt med begæringens fremsættelse, meddele hvilke emner, der ønskes
behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til seneste 14 dage efter at udsende
indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.
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For ekstraordinær generalforsamling gælder i øvrigt samme regler som for ordinær
generalforsamling, jf. § 10.
§ 12: Protokol
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres protokol, der underskrives af dirigenten.
§ 13: Beslutninger truffet på generalforsamlingen og af bestyrelsen
De beslutninger, der er truffet på den ordinære generalforsamling samt beslutninger, der i
henhold til disse vedtægter måtte tages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne,
indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af vedtagne
beslutninger for domstole har ikke suspensiv virkning.
§ 14: Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for
tre år ad gangen, idet der årligt afgår hhv. 1,2 og 2, derefter ved anciennitet. Genvalg kan
finde sted.
.
Valgbar til bestyrelsen er enhver myndig person, som ikke er fyldt 70 år. Mindst 4
medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af foreningen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og fordeler i øvrigt selv
forretningerne imellem sig. Formanden står i spidsen for bestyrelsen og fører forsædet i
bestyrelsesmøderne, som afholdes mindst 4 gange årligt, der så vidt muligt afholdes
kvartalsvis, når han eller to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen fastsætter selv
sin forretningsorden. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver, nedsætte et udvalg, der
kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen. Udvalgsformanden skal dog altid være et
bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed, medmindre
bestyrelsen har givet tilladelse hertil.
§ 15: Bestyrelsens mandat
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende. Bestyrelsen råder over
foreningens midler i overensstemmelse med gældende lovgivning og de på
generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af dens
medlemmer er tilstede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.
Foreningen tegnes af:
a) formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
b) den samlede bestyrelse.
Generalforsamlingens samtykke skal indhentes til ekstraordinære dispositioner af større
rækkevidde, herunder økonomisk. Sådanne dispositioner omfatter bl.a. følgende:
1. Køb eller salg af fast ejendom og andre aktiver, hvis anskaffelsessummen overstiger
250.000 kr.
2. Indgåelse af leasingaftaler, der hvis det blev køb, var omfattet af nr. 1
3. Pantsætning, kaution eller anden sikkerhedsstillelse fir tredjemands forpligtelser
4. Enhver særlig risikobetonet investering.
Såfremt generalforsamlingens samtykke ikke kan indhentes forud for en sådan disposition,
skal bestyrelsen betinge gennemførelsen af generalforsamlingens efterfølgende
godkendelse.
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§ 16: Regnskab
Foreningens regnskabsår er 01.01. til 31.12.
Foreningens årsrapport skal gennemgås af en på den ordinære generalforsamling valgt
statsautoriseret revisor, der fungerer indtil anden revisor vælges af en generalforsamling.
§ 17: Voldgift
Hvis der mellem foreningens bestyrelse og medlemmer eller mellem medlemmer indbyrdes
opstår tvist i foreningsanliggender, skal afgørelse af disse spørgsmål ske ved voldgift.
Sag rejses ved, at en part udnævner to voldgiftsmænd blandt foreningens medlemmer og
opfordrer den anden part til ligeledes at udnævne to voldgiftsmand. Parterne indsender
meddelelse om de af dem valgte voldgiftsmænd til bestyrelsen, og for indklagedes
vedkommende skal denne ske inden 14 dage efter, at han af klageren har fået opfordring
som foran nævnt. Såfremt den indklagede nægter eller værger sig ved at udmelde
voldgiftsmænd eller undlader at meddele bestyrelsen sit valg, påhviler det bestyrelsen efter
klagerens begæring at udnævne disse på indklagedes vegne.
Voldgiftsmændene vælger en opmand og forbereder sagen. Kan de ikke enes om valg af
opmand, udpeges han af bestyrelsen forudsat bestyrelsen og dens enkelte medlemmer
ingen personlig interesse har i sagens udfald. Hvis dette er tilfældet, vælges opmanden ved
lodtrækning mellem de af voldgiftsmændene foreslåede. Opmanden, der ikke behøver at
være medlem af foreningen, skal være myndig, ustraffet og rådig over sit bo samt, såfremt
han ikke er medlem af foreningen, have bestået juridisk embedseksamen.
Voldgiftsretten fastsætter selv sin forretningsgang og procesmåde. Rettens kendelse er
endelig og kan ikke indbringes for domstolene. Nægter den dømte at efterkomme
voldgiftsrettens kendelse, kan bestyrelsen udelukke ham af foreningen, indtil spørgsmålet
om eksklusion kan afgøres på en generalforsamling.
§ 18: Foreningens logo og kendetegn
PGA’s logo og kendetegn kan benyttes af foreningens medlemmer i egen trænervirksomhed
efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 29. marts 2019.
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