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R'E F E R A T
af møde, lørdag den 18. september 1971 i Nyborg
til stiftelse af en sammenslutning for danske professionnelle
golftrænere.

År 1971» den 18. september afholdtes møde i Nyborg
til stiftelse af en sammenslutning for danske professionnelle
golftrænere.
1. Til dirigent valgtes landsretssagfører Eyvind Kromann Thomsen,
Vestergade 13, 32oo Helsinge.
Dirigenten konstaterede, at følgende professionnelle golftrænere var tilstede:
Navn
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Golfklub
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2. Dirigenten udleverede hver af de fremmødte et eksemplar af dags
ordenen og udkast til vedtægter som blev gennemgået.
3. Vedtægterne vedtoges

4.

5.

6.

7.

Vedtægterne underskreves af de fremmødte.
Der vedtoges følgende indskud*
a. for fuldt medlem som professionnel træner:kr.
b. for fuldt medlem som assistent: kr.
c. for begrænset medlem som assistent: kr.
Der vedtoges følgende kontingent indtil 3l/l2 1972:
a. for fuldt medlem som professionnel træner : kr,
b. for fuldt medlem som assistent: kr.
c. for begrænset medlem som assistaat: kr.
Til medlemmer af bestyrelsen valgtes følgende tre:
a. formand:
H ^
b. sekretær: K H
c. kasserer: fcQ •
Til suppleanter for bestyrelsen valgtes:

1.

C?

2. É.P
8. Som revisor valgtes:

1.

%A.

2. 5.T.
9. Som mødested for første ordinære generalforsamling i 1973
valgtes

VEDTÆGTER
for
SAMMENS ILTNINGEN AF PROFESSIONELLE GOLFTRÆNERE
I DAIMARK
(S.P.G.D.)
*-*»00O00——

1. NAVN: Sammenslutningens navn er« SAMMENSLUTNINGEN AF PROFESSIONNELLE GOLFTRÆNERE I DANMARK (forkortet til S.P.G.D.)
2. FORMÅL: Sammenslutningens formål skal være:
at fremme interessen for golfspil,
at beskytte og fremme sammenholdet mellem medlemmerne,
at fremme medlemmernes interesser af fælles- og erhvervsmæssig art som golftrænere,
at arrangere møder og turneringer for medlemmerne,
at virke som mellemled, eller yde assistance ved ansættelse ved danske golfklubber af professionnelle golftrænere og disses assistenter, og iøvrigt
at fremme andre spørgsmål af beslægtet art, som tid efter anden måtte bestemmes af sammenslutningen.
3. MEDLEMMER: Få nedenfor anførte betingelser kan optages:
A. som fuldt medlem:
1. professionnelle golfspillere, som i mindst to
år nar „været ansat som professionnelle golftrænere
ved enT&ansk Golf Union anerkendt golfklub, eller
2. professionnelle golfspillere, som i mindst to
år har været ansat som assistent hos en af de
ovenfor under A 1 nævnte golftrænere.
B. som begrænset medlem kan _efter bestyrelsens skøn optage s,
Assistenter, som i mindst 6 mdr. har været ansat
hos en af de under A 1 nævnte golftrænere.

Omfanget af et begrænset medlems rettigheder og forpligtelser
fastsættes af sammenslutningens bestyrelse og/eller generalforsamlingen. Begrænsede medlemmer har ret til at overvære medlemsmøderne, men har ingen stemmeret. Efter to års mellemsekab
kan pågældende søge sig optaget 3om fuldt medlem.
C. På tidspunktet for optagelee som fuldt - eller begrænset medlem
skal ansøgeren være beskæftiget 1 én dansk golfklub med undervisning i golfspil.
D. Assistenter skal inden 8 dage efter deres ansættelse give skriftlig iwSeleløe herom i anbefalet brev til sammenslutningens sekretær, som skal registrere anmeldelsen.
E. ProfessionneIle golftrænere med fuldt medlemsskab, og af den
under A 1 nævnte kategori, som ikke oppebærer hele fortjenesten
ved salg af golfudstyr til medlemmerne i vedkommendes golfklub, to
ikke optages som medlem af sammenslutningen. Medlemsskabet ophøre:
automatisk, såfremt medlemmet er ansat eller tager ansættelse
et sted, hvor han ikke oppebærer hele den nævnte fortjeneste.
F. Et medlem som måtte tage ansættelse, eller være beskæftiget i
en forretning, hvor der normalt sælges golfudstyr, skal udelukkes
af sammenslutningen,
G. Sammen med skriftlig ansøgning om medlemsskab skal følge en af
ansøgeren underskrevet afskrift af hans kontrakt med den daneke
golfklub, hvori han er ansat. Forsåvidt assistenter angår skal
medsendes kontrakten imellem assistenten og den profieøsåonnelle
golftræner, hvor han er ansat.
Sammenslutningens sekretær skal inden 8 dage skriftligt underrettes om alle eventuelle ændringer i kontrakten.
II. De under A 1 nævnte professionnelle golftrænere skal hvert år,
mindst een måned før den ordinære generalforsamling, og ihvertfald inden 1. august, til sammenslutningene sekretær indsende
erklæring om, at han personligt oppebærer hele fortjenesten fra
hans "shop" for golfuds&Jrr, samt oplyse, hvad han tager i betaling for lektioner m.m., og disse oplysninger skal ved påtegning bekræftes af' formanden for pågældende træners golfklub.
1. En medlemsansøgning skal skriftligt anbefales af et medlem af
sammenslutningen, som har fuldt medlemsskab,
J. Det ovenfor Under A, - J nævnte vedrørende medlemsskab af
sammenslutningen skal også gælde for professionnelle golftrænere, der er ansatte ved og undervise'^" ved "Driving J es",
inden- og/eller udendørs, eller lignende anlæg, samt for assistenter hos sådanne trænere.

4 . MEDDEI&LSE OM OPIAGELSE SOM MEDIEMt

Sekretæren skal skriftligt underrette det nye medlem, når optagelsen har fundet sted, og opfordre ham til inden 14 dage,
at indbetale indskud og kontingent. Når dette er sket vil medlemmet få tilsendt sammenslutningens vedtægter tillige med medlems
kort. Et nyvalgt medlem kan ikke tage del i sammenslutningens
anliggender, og har ingen rettigheder af nogen art, før indskud
og kont%ent er betalt. (Det samme gælder iøvrigt for alle medlemmer, såfremt det årlige kontingent ikke er betalt inden den
15. februar).
Såfremt indskud og kontingent ikke er betalt inden 1 måned
fra ovennævnte meddelelse om ansøgerens optagelse som medlem,
betragtes optagelsen som annulleret.
5 . FORPLIGTELSER OG OPTRÆDENt

Et medlem som har betalt indskud og kontingent betragtes som
at have underkastet sig sammenslutningens vedtægter, og er som
følge heraf berettiget til at nyde de af medlemsskabet flydende privilegier.
Såfremt sammenslutningens bestyrelse finder, at et medlem har
tilsidesat nogen del af sammenslutningens vådtægter, har begået handlinger som er egnet til at skade eller misrekommandere sammenslutningens rygte, eller findes skyldig i uværdig
optræden, er bestyrelsen beføjet til at suspendere eller udelukke medlemmet af sammenslutningen.
Inden dløtølinære foranstaltninger vedtages, skal bestyrelsen
underrette medlemmet om de anklagelser, der rettes mod ham,
og give ham lejlighed til efter eget valg at afgive en erklæring skriftligt til sekretæren, eller personligt på et bestyrelsesmøde ,
Et medlem der udelukkes har ret til at påklage afgørelsen for
den ordinære generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer ved afstemning skal stadfæste udelukkelsen.
I mangel af sådant flertal betragtes udelukkelsen som ophævet.
Medlemmet skal 7 dage forinden skriftligt underrettes om et
sådant møde som ovenfor nævnt.
6. INDSKUD OG KOKJINGEMt
For de under § 3 A.l, 2 samt
tingent og Indskud for et år
ralforsamling. Regnskabsåret
skal indbetales for et år ad
serer inden den 15. februar.

B nævnte medlemmer fastsættes konad gangen på den ordinære geneer fra l/l til 31/12. Kontingentet
gangen til sammenslutningens kas-

Et medlem, der er i restance med betaling af årskontingentet i
mere end 1 måned fra forfaldsdagen, ophører automatisk med at

være medlem af sammenslutningen.
Såfremt medlemmet søger om genindtræden kan dette kun ske, såfremt han overfor bestyrelsen på tilfredsstillende måde kan redegøre for forsømmeligheden-.
7. Generalforsamlingen er sammenslutningens højeste myndighed.
Kun den kan ændre eller ophæve vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned på et af bestyrelsen valgt sted.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brav med
mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i sammenslutningen .
Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil
være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære
generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner,
der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.
8. Ekstraordinær^generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen
måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af sammenslutningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt
ønske herom. Indkaldelsen til ekstraardinære generalforsamlinger
skal ske ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af
de til forhaniLlng fastsatte emner.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling Indkaldes efter
ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens
fremsættelse meddele hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.
9. For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden :
1. Valg af dirigent,
2. Beretning om det forløbne år,
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,
4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af indskud og
kontingent,
5. Forslag fra medlemmerne,
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,
8. Valg af 2 revisorer,
9. Eventuelt.

lo.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes
behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen .
Alle tfalg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel
stemmeflerhed.
Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning, hvis udfald afgør sagen. Medfører denne påny stemmelighed, bortfalder forslaget.
Hvert medlem har een stemme. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når mindst 3 medlemmer kræver skriftlig afstemning.
Medlemmerne »tesi i almindelighed ikke lade sig repræsentere på
generalforsamlinger ved fuldmagt. Eet tilstedeværende fuldt medlem kan dog ifølge skriftlig fuldmagt repræsentere eet fraværende fuldt medlem.
Til vedtægtsændringer eller beslutning om sammenslutningens
opløsning fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst
2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan
tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

11. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede
sager indføres i sammenslutningens forhandlingsprotokol, der
underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer,
12. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling
trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til
nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er
gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres
i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de
trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning.
13. Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, Umtytrtttt&M,
kasserer og sekretær. Den fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af
bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsen kan til løsbing af specielle opgaver nedsætte udvalg« der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet
udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.
Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed:
14. Bestyrelsen^ repræsenterer sammenslutningen udafitll i enhver
henseende.
Bestyrelsen råder over sammenslutningens midler, i overensstemmelse med lovene, og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Sammenslutningen tegnes i alle anliggender å£ formanden i
forbindelse med 1 af bestyrelsens medlemmer.

15. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fortanger
det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er
til stede. Afgørelseif træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af sammenslutningen,
bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit
bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af
de valgte suppleanter.
16. Kassereren modtager sammenslutningens indtægter og udbetaler
alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt for beløb over kr. loo,oo. Han fører en
af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsfortegnelse.
Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen
skal henstå på konti i bank, sparekasse eller giro. Ben kontante
kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 2oo,oo. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt senest 2 måneder forud for
generalforsamlingen.

Formanden videreekspedere* regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets
gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle
bemærkninger,
17. I tilfælde af sammenslutningens oplysning tilfalder sammenslutningens nettoformue

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Nyborg,
den 18. september 1971.

