
VEDTÆGTER FOR Dansk Fodboldgolf Forening 

(DFGF) (Herefter Foreningen) 
 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED  

Foreningens navn er Dansk Fodboldgolf Forening, Foreningens hjemsted er Aarhus, Aarhus Kommune.  

§ 2. FORMÅL  

Foreningen er upolitisk og har til formål at varetage fodboldgolfspillernes interesser i Danmark. Foreningen 

skal udarbejde turneringsplan, regelsæt og på bedst mulig måde udbrede og markedsføre 

fodboldgolfsporten i Danmark. Foreningen skal yderligere sikre dansk repræsentation i WFGA (World 

Footballgolf Association) ved, på Generalforsamlingen hvert andet år (lige årstal), at pege på en 

medlemsrepræsentant der skal Repræsentere Foreningen i WFGA. Foreningen skal varetage indkomne 

sponsorater og sikre at midlerne bruges til forbedring af sporten.  

§ 3. MEDLEMMER  

Som medlemmer af Foreningen med fuldt medlemskab kan optages danske fodboldgolfklubber. Klubberne 

repræsenteres i form af deres egne medlemmer – herefter kaldet medlemsrepræsentanter. Som personlige 

medlemmer af Foreningen med begrænset medlemskab kan optages enkeltpersoner der har deltaget i 

minimum én ranglisteturnering i sæsonen forud for Generalforsamlingen. Personlige medlemmer med 

begrænset medlemskab har ikke stemmeret men er valgbare til Foreningens bestyrelse. Medlemmerne kan 

ikke gøres økonomisk ansvarlige for forhold vedrørende Foreningen.  

Bestyrelsen kan alene træffe beslutning om eksklusion eller andre foranstaltninger, hvis 

medlemmet/medlemsrepræsentanten ikke efterlever de til enhver tid gældende medlemsbetingelser eller 

hvis medlemmet/medlemsrepræsentanten handler til skade for DFGF. 

§ 4. ØKONOMISKE MIDLER  

Der går 10 kr. til Foreningen hver gang en fodboldgolfspiller indbetaler fee til en endags-ranglisteturnering 

og 25 kr. til Danmarksmesterskaberne. Beløbet fastsættes af bestyrelsen hvert år på det sidste 

bestyrelsesmøde før Generalforsamlingen. Indtægterne, herunder sponsorater, skal primært anvendes til 

udvikling af fodboldgolf-sporten gennem markedsføring og afvikling af turneringer. Formue og eventuelle 

driftsoverskud disponeres i sin helhed af Bestyrelsen. Bestyrelsen hæfter ikke økonomisk for eventuelle 

driftsunderskud.  

§ 5. REGNSKAB  

Foreningens regnskabsår løber fra 1/10 til 30/9. Foreningens regnskab opstilles til generalforsamlingens 

godkendelse af en på generalforsamlingen valgt intern revisor 

§ 6. BESTYRELSEN 

Foreningens ledelse varetages af en på Generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5-7 

medlemsrepræsentanter samt minimum 1 suppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og efter første 

år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis der i alt har været 5 bestyrelsesmedlemmer, og der afgår 3, hvis der 



er 6-7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis, første gang frivillig eller efter 

lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. Alle deltagere ved generalforsamlingen, 

medlemmer samt personlige medlemmer med begrænset medlemskab kan stille op til valg til bestyrelsen. I 

tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig med valgte suppleanter indtil næste 

generalforsamling. I tilfælde af vakance i bestyrelsen og manglende suppleanter, supplere bestyrelsen sig 

selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende funktioner: Formand, 

Næstformand, Sekretær, Kasserer og Webansvarlig. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet. For de af bestyrelsen 

indgåede forpligtelser på Foreningens vegne hæfter alene Foreningens formue.  

 

§ 7. GENERALFORSAMLINGEN  

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes årligt inden 

udgangen af november måned og indkaldes med 14 dages varsel via mail til registrerede medlemmer, med 

følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer.  

3. Bestyrelsens beretning samt evaluering af det forgangne år.  

4. Fremlægges af regnskab til godkendelse  

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 

6. Indkomne forslag fra medlemmer som skal være Formanden i hænde senest 8 dage inden 

Generalforsamlingen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

8. Valg af intern revisor 

9. Valg til repræsentation i WFGA (1 medlemsrepræsentant hvert andet år – lige årstal)  

10. Eventuelt.  

Hvert medlem med fuldt medlemskab har tre stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Medlemsrepræsentanter er valgbare. De til enhver tid siddende medlemmer af bestyrelsen har hver én 

stemme. Personlige medlemmer med begrænset medlemskab har ikke stemmeret og er ikke valgbare. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal og Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden 

hensyn til de fremmødte medlemsrepræsentanters antal.  

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 50% af bestyrelsens medlemmer eller 25 % af 

Foreningens medlemmer med fuldt medlemskab fremsætter begæring herom. Begæringen skal være 

skriftlig og indeholde hvad der ønskes behandlet. Der kan ikke, på den pågældende ekstraordinære 

generalforsamling, behandles andre forhold. Afholdelsen skal finde sted senest 21 dage efter begæring er 

fremsat, og indkaldes via mail med dagsorden, mindst 8 dage før.  

§ 9. DAGLIG DRIFT  



Bestyrelsen afholder møder efter behov, alle medlemmer kan indkalde. Bestyrelsen kan forud for det 

enkelte møde enes om at afholde mødet som videokonference. Sekretæren fører protokol. Bestyrelsen 

organiserer Foreningens årlige aktiviteter og har desuden til opgave at udvikle nye. Bestyrelsen må frit 

disponere over opgaver.  

 

§ 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER  

Vedtægtsændringer kan finde sted på en ordinær Generalforsamling når 2/3 dele af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemsrepræsentanter stemmer for det. Vedtægtsændringerne skal fremgå af 

indkaldelsen.  

 

§ 11. OPLØSNING  

Opløsning af Foreningen kan kun finde sted på to efter hinanden, med 14 dages mellemrum, afholdte 

Ekstraordinære Generalforsamlinger. Der skal være enighed om anvendelse af § 11  

Eventuelle frigivne midler anvendes til udviklingen af fodboldgolf-sporten, efter den opløsende 

Generalforsamlings bestemmelse. 

 

 

 

 

Således vedtaget og senest ændret på DFGF Online Generalforsamling d. 27/11/2020 
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Formand    Dirigent 


