
 

   
Randers Golf Klub  

 Himmelbovej 22 * 8920 Randers NV *  
Tlf. 86 42 88 69 * www.randersgolf.dk * info@randersgolf.dk 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  
Randers Golf Klub 

 
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Golf Klub 
 

Torsdag d. 21. november 2019, kl. 19.00. 
 

Generalforsamlingen afholdes i Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers C. 
 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 

4. Fastsættelse af det fremtidige kontingent. Fremlæggelse af budget for det løbende år 
 
Kontingentsats i henhold til forbrugerpris-indekset pr. september 2019 pr. person. 

 
Forslag til nye kontingentsatser pr. år:  2020 (i kr.) 2019 (i kr.) 
A. Seniorer  6.092 6.062 
A2 Seniorer u/indskud  7.092 7.062 
B. Ægtepar pr. person  5.478 5.451 
C. Familie  12.388 12.328 
D. Juniorer  1.812 1.803 
E. Børn  1.043 1.038 
F. Passive medlemmer årlig 573 570 
G. Ung under uddannelse  2.416 2.404 
H. Long distance  3.643 3.625 
I. Par 3-bane med flex 2.034 2.024 
J. Flex-basis 1.033 1.028 
K. Prøvemedlemskab 3 mdr.  995 995 
Indskud  5.000 5.000 
   

 
 

5. Forslag fra bestyrelsen: 
 
 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: 
 
Fjernelse af kontingentgrupperne B og C fra § 4 og 4A 
 
Vedtægternes § 4 ændres fra: 
 
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, med virkning fra det førstkommende 
kontingenthalvår for følgende kategorier – dog hæves kontingentet automatisk med udgangspunkt i 
forbrugerindekset for september 2002 og første stigning pr. 1. januar 2004: 
A Seniorer A (Fra kontingent året efter medlemmet er fyldt 18 år)  
A2 Seniorer A2 (Kontingentkategorien Seniorer A2 er 1.000 kr. dyrere end kontingentkategorien Seniorer A). 
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Efter 6 års medlemskab, via denne kontingentgruppe, overgår medlemmet automatisk til gruppe A 
medlemskab. Indskuddet anses som fuldt indbetalt.  
B Ægtepar – Der optages ikke nye medlemmer i denne gruppe.  
C Familie (Forældre og børn til og med det kontingent år, hvor børnene fylder 18 år) - Der optages ikke nye 
medlemmer i denne gruppe.  
D Juniorer (Til og med det kontingent år, hvor medlemmet fylder 18 år) E Børn (Indtil 12 år)  
F Passive medlemmer 
G Ung under uddannelse (Medlemmer under 30 år som over for bestyrelsen dokumenterer, at de er under 
uddannelse) 
H Long distance (Afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf Klub min. 50 km) 
I Par 3-bane med flex 
J Fleks Basis 
Størrelsen af kontingentet fastsættes således, at provenuet heraf er tilstrækkelig stort til dækning af klubbens 
udgifter. Kontingentet betales halvårsvis forud, med forfaldsdage 1. januar og 1. juli. Et medlem, der ikke har 
betalt kontingentet 1 måned efter forfaldsdag, er uberettiget til at spille på banen. Er restancen ikke indgået 
efter yderligere 1 måned, slettes restanten af medlemslisten. 
 
Foreslås ændret til: 
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, med virkning fra det førstkommende 
kontingenthalvår for følgende kategorier – dog hæves kontingentet automatisk med udgangspunkt i 
forbrugerindekset for september 2002 og første stigning pr. 1. januar 2004: 
A Seniorer A (Fra kontingent året efter medlemmet er fyldt 18 år)  
A2 Seniorer A2 (Kontingentkategorien Seniorer A2 er 1.000 kr. dyrere end kontingentkategorien Seniorer A). 
Efter 6 års medlemskab, via denne kontingentgruppe, overgår medlemmet automatisk til gruppe A 
medlemskab. Indskuddet anses som fuldt indbetalt.  
D Juniorer (Til og med det kontingent år, hvor medlemmet fylder 18 år)  
E Børn (Indtil 12 år)  
F Passive medlemmer 
G Ung under uddannelse (Medlemmer under 30 år som over for bestyrelsen dokumenterer, at de er under 
uddannelse) 
H Long distance (Afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf Klub min. 50 km) 
I Par 3-bane med flex 
J Fleks Basis 
Størrelsen af kontingentet fastsættes således, at provenuet heraf er tilstrækkelig stort til dækning af klubbens 
udgifter. Kontingentet betales halvårsvis forud, med forfaldsdage 1. januar og 1. juli. Et medlem, der ikke har 
betalt kontingentet 1 måned efter forfaldsdag, er uberettiget til at spille på banen. Er restancen ikke indgået 
efter yderligere 1 måned, slettes restanten af medlemslisten. 
 
 
Og § 4A 
 
Fra: 
Seniorer A, Ægtepar B og Familie C betaler et indskud på kr. 5.000 pr. person, der er 18 år eller ældre på 
indmeldelsestidspunktet. Indskuddet skal være indbetalt før fuldt medlemskab kan opnås. Ved overflytning fra 
junior eller ung under uddannelse betales ikke indskud, hvis medlemmet har været aktivt medlem i de 
seneste 2 år forud for overflytningen. Seniorer A2, par 3-bane I og fleks-basis J medlemmer betaler ikke 
indskud. Medlemmer i kontingentkategori A2, I og J kan kun overflyttes til kontingentkategori A, B eller C ved 
indbetaling af indskud. Fleks-medlemmer modtager begrænset DGU-kort. Fleks- medlemmer skal betale 
greenfee ved spil på 18-huls banen. Fleks Basis medlemmer skal betale greenfee ved spil på par 3-banen. 
Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan udenom ventelisten overflyttes til aktivt 
medlemskab igen uden at betale indskud. Ved overgang til passivt medlemskab, skal der gå min. 1 år inden 
aktivt medlemskab igen kan erhverves. Indskud kan ikke kræves tilbagebetalt ved udtrædelse af klubben eller 
ved overflytning til passivt medlemskab, uanset årsagen til udtrædelse/overflytning. Ved genindmeldelse i 
klubben inden for 5 år efter udtrædelse, kan tidligere indbetalt indskud modregnes i det på 
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genindmeldelsestidspunktet gældende indskud, såfremt udtrædelse af klubben ikke skyldes eksklusion. 
 
Foreslås ændret til: 
Seniorer A betaler et indskud på kr. 5.000 på indmeldelsestidspunktet. Indskuddet skal være indbetalt før 
fuldt medlemskab kan opnås. Ved overflytning fra junior eller ung under uddannelse betales ikke indskud, 
hvis medlemmet har været aktivt medlem i de seneste 2 år forud for overflytningen. Seniorer A2, par 3-bane 
I og fleks-basis J medlemmer betaler ikke indskud. Medlemmer i kontingentkategori A2, I og J kan kun 
overflyttes til kontingentkategori A ved indbetaling af indskud. Fleks-medlemmer modtager begrænset DGU-
kort. Fleks- medlemmer skal betale greenfee ved spil på 18-huls banen. Fleks Basis medlemmer skal betale 
greenfee ved spil på par 3-banen. Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan 
udenom ventelisten overflyttes til aktivt medlemskab igen uden at betale indskud. Ved overgang til passivt 
medlemskab, skal der gå min. 1 år inden aktivt medlemskab igen kan erhverves. Indskud kan ikke kræves 
tilbagebetalt ved udtrædelse af klubben eller ved overflytning til passivt medlemskab, uanset årsagen til 
udtrædelse/overflytning. Ved genindmeldelse i klubben inden for 5 år efter udtrædelse, kan tidligere indbetalt 
indskud modregnes i det på genindmeldelsestidspunktet gældende indskud, såfremt udtrædelse af klubben 
ikke skyldes eksklusion. 
 
Med denne ændring opfylder RGK aftalerne med DGU omkring en pris for en type medlemskab. 
 
Forslag til ændringer af vedtægternes §4 stk. H: 
 
H ændres fra. 
H Long distance (Afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf Klub min. 50 km) 
 
Til: 
H Long distance (Afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf Klub min. 50 km) og kræver fuldt medlemskab 
af en dansk golf klub der er medlem af DGU. 
 
 
Forslag til godkendelse af YoungGuns som officiel Klub i Klubben 
 
Bestyrelsen foreslår at YoungGuns godkendes som en klub i klubben på linje med de eksisterende godkendte 
klubber i klubben. 
Dog med den begrænsning, at de kun får ret til afvikling af 10 turneringer med ret til forhåndsreservation af 
tider på spilledage i Golfbox pr. sæson - heraf 2 med gunstart. Ikke udnyttede tider frigives kl. 12:00 dagen 
inden turneringsstart. Turneringerne afvikles om fredagen med respekt for junior afdelingens fredags 
turneringer. 
Alle øvrige rettigheder og pligter følger de på sidste GF vedtagne regler for klubber i klubben. 
 
Beskrivelse af klubben YoungGuns: 
 
YoungGuns er et netværk for golfspillere, både nye og erfarne, i alderen 17-50 år. Klubben havde opstart i 
2018 i samarbejde med klubben og trænerteamet, og er i løbet af 2019 vokset til 40 medlemmer.  
YoungGuns håber at kunne blive godkendt som klub i klubben, og herigennem fortsætte arbejdet med at 
fastholde de nye og ”unge” medlemmer. Det vigtigste for YoungGuns er, at nye medlemmer har lyst til at 
dyrke det sociale, og at de ønsker et større netværk af potentielle golfpartnere. Som medlem vil man kunne 
deltage frit i de 10 turneringer henover året, som primært spilles om fredagen med løbende start fra kl. 16. 
Det er YoungGuns store ønske at kunne tilbyde 2 gunstarter om året. Den ene som en afslutningsturnering op 
mod sommerferien, og den anden som sæsonafslutning i oktober, da vi ved begge disse turneringer 
arrangerer fællesspisning efterfølgende. 
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6. Forslag fra medlemmer:  
 

 
7. Valg af formand 

Tom Simonsen, på valg – modtager genvalg 
 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Ifølge vedtægterne er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. 
 

Jonas Blegvad Jensen, på valg - modtager genvalg 
Brian Rasmussen, på valg - modtager genvalg 
Søren Skov, ikke på valg 
Bendt Apollo Rasmussen, ikke på valg 

 
 

9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 
 
Bestyrelsen foreslår BDO 
 

 
10.  Eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
Randers Golf Klub  

 Himmelbovej 22 * 8920 Randers NV *  
Tlf. 86 42 88 69 * www.randersgolf.dk * info@randersgolf.dk 

  
FULDMAGT 

 
 
 

 

  
Denne fuldmagt er af: 
 
 
 
 
 
 

 

 Medl. nr.:                      Navn: 
 
 
 
 

 

  
Givet til: 
 
 
 
 
 
 

 

 Medl. nr.:                      Navn:  
  

 
Der på denne måde kan repræsentere mig i forbindelse med 
Randers Golf Klubs generalforsamling d. 21. november 2019. 
 
 

 

 


