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Til BGK`s medlemmer. 
 

Herved indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet  

Torsdag den 21. november 2019 kl. 18.00. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5:  

1. Valg af dirigent.  

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Beretninger vil forud for generalforsamlingen 

kunne læses på hjemmeside fra den 11. november 2019.  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingenter for det kommende år.  

5. Forslag fra bestyrelsen.  

6. Forslag fra medlemmerne.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

9. Eventuelt.  

Noter til indkaldelse: 

 Vedrørende dagsordenens pkt. 4: 

Se vedhæftede bilag 1. 

(Forslag vedr. Medlemskategorier, kontingenter, indskud og bolde for 2020) 

 Vedr. dagsordenen pkt. 5: 

Se vedhæftede bilag 2.(Forslag til vedtægtsændring) 

 Vedr. dagsordenen punkt 6:  

Sidste rettidige modtagelse af forslag fra medlemmerne er ifølge vores vedtægter senest 8 dage 

efter bekendtgørelse om generalforsamling via opslag i lobbyen og på hjemmesiden. 

(Senest modtagelse af forslag er derfor 14/11/2019).  

 

Den 6. november 2019 

På vegne af bestyrelsen  

Pernille Porsholdt Dam  

 



2019
Forslag 

2020
2019

Forslag 

2020

Medlemskab
Type

Rettigheder
Kontingent

kr/år
Kontingent

kr/år

Trænings-
bolde
kr/år

Trænings-
bolde
kr/år

Indskud
kr

Bemærkninger
DGU
kort

Junior Par-3 
bane/ Micro 
medlem

Træningsfaciliteterne og Par-3 
banen.

550,00 600,00 0,00 0,00 0,00 
Aldersgruppe:
Til det år hvor medlemmet 
fylder 19 år.

Nej

Junior

Uindskrænkede rettigheder.
Det vil sige fri benyttelse af 27-
hullers banen, Par-3 banen og 
Træningsfaciliteterne uanset 
dag, tid og årstid.

1.650,00 1.700,00 195,00 195,00 0,00 
Aldersgruppe:
Til det år hvor medlemmet 
fylder 19 år.

Ja

Ungsenior

Uindskrænkede rettigheder.
Det vil sige fri benyttelse af 27-
hullers banen, Par-3 banen og 
Træningsfaciliteterne uanset 
dag, tid og årstid.

3.500,00 3.500,00 195,00 195,00 0,00 
Aldersgruppe:
Til det år hvor medlemmet 
fylder 26 år.

Ja

Studerende

Uindskrænkede rettigheder.
Det vil sige fri benyttelse af 27-
hullers banen, Par-3 banen og 
Træningsfaciliteterne uanset 
dag, tid og årstid.

1.400,00
(Halvårligt)

1400,00
(Halvårligt)

195,00 195,00 0,00 

Perioder:
01.02 - 31.07 og
01.08 - 31-01
Mod fremvisning af 
studiekort.

Ja

Seniorer

Uindskrænkede rettigheder.
Det vil sige fri benyttelse af 27-
hullers banen, Par-3 banen og 
Træningsfaciliteterne uanset 
dag, tid og årstid.

6.250,00 6.500,00 195,00 195,00 0,00 
Aldersgruppe: Fra 26 år og 
opefter.

Ja

Passive

Ingen rettigheder.
Det er muligt at skifte tilbage til 
andre medlemskategorier ved 
betaling af det kontingent der 
mangler.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mulig for alle. Nej

Fleksmedlem

Ret til spil på banen som 
greenfeespiller.
Kan ikke opnå rabat på 
greenfee.
Får DGU kort med mærke *

1.850,00 1.850,00 195,00 195,00 0,00 Mulig for alle.
Ja
med 
*

Landistance

Uindskrænkede rettigheder.
Det vil sige fri benyttelse af 27-
hullers banen, Par-3 banen og 
Træningsfaciliteterne uanset 
dag, tid og årstid.

3.750,00 3.850,00 195,00 195,00 0,00 

Skal være fuldgyldigt 
medlem af en anden dansk 
golfklub og med DGU kort 
uden mærke *.
Mulig for alle der ikke bor i 
følgende postnr. 6700, 
6705, 6710 og 6715.

Nej

Par-3 medlem
Adgang til træningsfaciliteter 
samt ret til spil på Par-3 banen 
på alle ugens dage.

995,00 995,00 195,00 195,00 0,00 Nej

Flex 9

Fri afbenyttelse af Ådalen, Par-3 
banen og træningsfaciliteter, 
uanset dag, til og årstid.
Se øvrige betingelser på 
hjemmesiden.

3.300,00 3.500,00 195,00 195,00 0,00 
9-huls medlem med DGU 
kort som flexmedlem.

Ja

Firma A
Seniormedlemsskab incl. 10 stk 
greendfee billetter.

8.700,00 9.000,00 195,00 195,00 0,00 
Firmaer (repræsenteret 
ved en navngivet person).

Ja

Firma B 35 stk. greenfee billetter. 8.700,00 9.000,00 0,00 Nej

Forslag til Medlemskategorier, kontingenter, indskud og træningsbolde for 2020

BILAG 1 til indkaldelsen - Forslag til Medlemskategorier, kontingenter og indskud 06-11-2019

BGK Generalforsamling den 21-11-2019

For alle medlemskategorier gælder, at indskud giver ret til skift mellem følgende medlemskaber uden tab af indskud:
Ungsenior - Senior - Passive - Fima A og Flexmedlemmer.
Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Der opkræves ikke indskud i 2019.
Leje af bag-skab: 425,00 kr.  Leje af el-skab: 650,00 kr.
Greenfee rabataftaler: Aftalerne opdateres løbende på Hjemmesiden.
Greenfee Club no 1 kan kæbes af alle BGK medlemmer med DGU kort uden mærke *. Pris 900,00 kr.
Rabatordninger gælder kun for spillere med DGU kort uden mærke*.

Breinholtgård Golf Klub
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NUVÆRENDE VEDTÆGTER 

BGK nuværende vedtægter behandler emneområderne medlemskab og kontingent i vedtægternes pkt. 3. 
Ordlyden er således: 

§ 3. Medlemskateqorier, indskud og kontingent: 

Medlemskategorierne defineres af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på hvert års ordinære gene-
ralforsamling. Drøftelsen af dette punkt finder sted i forbindelse med behandlingen af dagsordenens pkt. 4, 
jf. vedtægternes § 5. 

Aldersopdeling følger de til enhver tid af Dansk Golf Union fastsatte regler herom. 

Kontingent m.v. indbetales helårsvis forud, senest den 5. februar til klubbens kasserer. Kontingentrestance 
udover 2 måneder medfører eksklusion, medmindre der findes rimeligt grundlag for at dispensere herfra. 
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.   

Medlemskab er bindende for et år og udmeldelse kan kun ske skriftligt ikke senere end 15. december. 

 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING 

Forslag til ny tekst i vedtægterne: 

§3. Medlemskategorier, indskud og kontingent: 

3.1.1. Medlemskategorierne defineres af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse i forbindelse med 
den årlige ordinære generalforsamling. Drøftelsen af dette punkt finder sted i forbindelse med be-
handlingen af dagsordenens pkt. 4, jf. vedtægternes § 5. 

3.1.2. Aldersopdeling følger de til enhver tid af Dansk Golf Union fastsatte regler herom. 

3.2.1. Størrelsen på evt. indskud fremlægges og godkendes i forbindelse med den årlige ordinære gene-
ralforsamling. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kravet om indbetaling af indskud samtidig med 
optagelse af medlemskab ophæves. 

3.3.1. Et medlemskab af BGK er bindende for et kalenderår. Udmeldelse og evt. ændring til medlemska-
tegori, kan alene ske på baggrund af skriftlig henvendelse herom fra medlemmet til BGK-sekreta-
riat senest den 15. december, med virkning fra efterfølgende kalenderår. Sker udmeldelse ikke 
rettidigt er medlemmet forpligtet til at betale fuldt kontingent for det efterfølgende kalenderår. 
Eventuelt betalt indskud og kontingent refunderes ikke. 

3.3.2. Kontingent m.v. indbetales helårsvis forud, senest den 5. februar til klubbens kasserer. Procedure 
for håndtering af for sen indbetaling af kontingent fremgår af BGK policy for inddrivelse af restan-
cer. I tilfælde af restance opkræves et rykkergebyr på DKK 100,00 ved første rykker, og yderligere 
DKK 100,00 ved evt. anden rykker.  

3.4.1. I tilfælde af kontingentrestance udover 5. marts fratages restanten sin spille ret og DGU-kort ind-
drages.  

3.4.2. Kontingentrestance udover 2 måneder kan medføre eksklusion af BGK. Bestyrelsen er bemyndi-
get til at dispensere herfra i ekstraordinære situationer. Herudover er bestyrelsen bemyndiget til at 
påbegynde inddrivelse af eventuelle tilgodehavender jf. BGK policy for inddrivelse af restancer.  

3.5. Betalingsforpligtelsen af kontingentet bortfalder ikke uanset frakendelse af spille ret eller eksklu-
sion. Ved indfrielse af restance, indplaceres man i sin aktive medlemskabskategori igen. 

 


