Krav til klub
b og bane.

bens vedtægtter, samt at ffå indkaldt og
o afholdt
1. Opretteelse af klub! - Dette gøres ved at forbberede klubb
stiftend
de generalforrsamling. (Se
e ”drejebog ttil oprettelse
e af klub” – nederst
n
i dennne fil)
2. Klubben
n skal årligt indkalde og afholde
a
geneeralforsamlin
ng, der skal efter
e
generallforsamlingen fremliggess
et undeerskrevet referat.
3. Klubben
n skal opretttes og oplære
es i systemett ”gScore.” Dette
D
skal ske
e for at DFGFF kan registrere
medlem
mmer fra allee baner, så fo
oreningen kaan sende et samlet
s
medle
emstal og opplysninger vid
dere til
Dansk G
Golf Union (D
DGU)
4. Der skal fremvises underskrevet
u
t aftale melleem klub og bane
b
om ban
neleje mm.
n skal have en
e bane med
d minimum 118 huller til råådighed.
5. Klubben
6. Banen sskal inspicerees og godken
ndes af DFGFF inden en offficiel turnering kan kom
mme på tale.
Her kiggges på følgen
nde:
- Banen
ns generelle beskaffenhe
b
d
- Græs sskal være klippet og banen skal geneerelt set være
e pænt vedligeholdt.
- Pleje aaf- / og omkrring forhindrringer.
- Tydeligge afmærkninger af teessteder på allee huller.
- Tydeligg opmærkning af hazards, Out-of-boounds, og øvrrige specielle
e regler på beerørte hullerr.
- Hulkop
pper og flag skal overholde de gældeende internationale regle
er under WFG
GA.
7. Deltageer klubben i DFGFs
D
holdtu
urnering ska l modstande
erhold have lov til at afvikkle kampe grratis på
klubben
ns anlæg.
8. Klubben
n skal være oprettet
o
og optaget
o
undeer DFGF før en
e ansøgning
g om en officciel turneringg kan finde
sted. Do
og kan DFGFF vælge at afh
holde DM o. lign på alterrnative baner ved mangeel på ansøgniinger.
9. Første kkontingent fo
or en klubs medlemskab
m
skal være ovverført til DF
FGF inden kluubben bliverr oprettet i
gScore. Årligt kontin
ngent udgør pr 31/12 20 18 Dkk 2.500
0,-. Herefterr afregnes beeløbet årligt med forfald
den 1/33.
10. For nyee klubber: Veed ønske om afholdelse aaf turnering i indmeldelse
esåret, betal es fuldt konttingent. Ved
m Decemb er)
senere indmeldelsee betales Dkkk 210,- pr. pååbegyndt måned (til og med
etur for indevværende år, hvis en klub melder sig uud
11. DFGF beetaler ikke kontingent re
12. Hvis en klub melderr sig ud af DFFGF for at spaare kontinge
ent i år uden turnering, vvil klubben ve
ed ny
indmeld
ding ikke blivve taget i bettragtning til een turneringg før klubben
n igen har væ
æret medlem
m i et år.
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d et medlem
mskab hos DFFGF:
Fordele ved

nligt bevis på at man er en del af sporrten ”Fodboldgolf” i form
m af et certifiikat til ophæ
ængning i
1. Syn
klub
bhus/boldrum.
2. Syn
nlighed på vo
ores hjemmeside www.dffgf.dk
3. Rekklame for klu
ub og turneringer på DFG
GFs facebookk side.
4. Mulighed for att søge om økkonomisk støøtte ved det offentlige
o
samt DIF (Danssk Idræts Forening)
bben kan stille med hold
d når DFGF affholder holdturnering
5. Klub
bben kan ansøge om inte
6. Klub
ernationale tturneringer.
7. Sim
mpel registrerring af medle
emmer, sam t nem komm
munikation til medlemmeer via ”gScore”
8. I tilffælde af gen
ntagne fyldte
e turneringerr, vil DFGF re
eservere dele
e eller hele a ntallet af pla
adser til en
turn
nering til DFG
GFs medlemsbaners spilllere.
9. Klub
bben kan komme på DFG
GFs årlige touur, så klubbe
ens anlæg får besøg af noogle af verde
ens bedste
fodboldgolfere.
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Opgavelistee ved afviklin
ng af turneriinger (Bane oog klubs anssvar, samt DFGFs ansvarr):
Klubben sørger for:













At indgår aftale med baneejjer om afhol delse af turn
nering. Hereffter søger kluubben hos DFGF ved at
sende en mail til dfgf@dfgf..dk med ønskker til dato. Der afgives altid
a
2-3 datooer fordelt mellem
m
lige
og u
ulige uger.
At kkontakter lokkale sponsorrer og medieer med henbllik på sponso
orgaver og lookal markedssføring
At ffungere som samarbejdspartner for D
DFGF-bestyrelsen og tage lokalt ejersskab for turn
neringen.
At kkøbe medaljeer til dagen. Der skal værre medalje tiil 1., 2. og 3. plads i de firre rækker (Herre A og B
sam
mt Dame A ogg B). DFGF giver op til kr.. 150,- + fraggt pr. turnering til medaljjer.
At p
podie og præ
æmier er klarrgjort på daggen
At p
promovere lo
okalt og få nye spillere m
med til turnerring
At m
medlemmer overholder tilmeldingsfr
t
rist til turnerring. Det er ikkke muligt att tilmelde eftter deadline
Sam
mmen med DFGF
D
at byde
e velkommenn samt at run
nde dagen aff
At sstille en ellerr flere person
ner til rådighhed som sørgger for at alle
e flights kom
mmer i gang efter
e
tidssplanen
At p
program for turneringen hænger syn lig på dagen
At ffinde to dom
mmere til daggen. Det kan være baneejer/fra klubb
ben/fra DFGFF/øvrige

Baneejer sø
ørger for:





At sstille toiletfaciliteter til rå
ådighed. Vedd turnering over
o
flere dag
ge skal der vvære adgang til bad.
At b
banen er klarrgjort til turn
nering. Fairw
way er klippet (gerne dagen før turne ring), forhindringer skal
værre vedligeholdt, græsset omkring dem
m er klippet og evt. ujævvnheder omkkring huller gøres
g
så
jævvne som muligt.
At tteesteder er tydelig opmærket samt tydelig skiltn
ning/afmærkkning af hazaards og Out-o
of-Bounds.
Mulighed for tilkøb af mad//drikke på seelve turneringgsdagen.

DFGF Sørgeer for:










På b
baggrund af klubbers anssøgninger att lave Tour program – klu
ubber
vil alttid modtage
svar på deres an
nsøgning
nes i god tid ffør turneringg. Sidste fristt for tilmeldinng vil være 7-10
7
dage
At ttilmelding viaa gScore åbn
før turnering.
ng via Mobileepay (Der arb
bejdes i 2020
0 på en løsni ng med korttbetaling
At indsamle deltagerbetalin
d tilmelding)
ved
At p
promovere turneringer via
v sociale meedier (Faceb
book og Insta
agram)
At o
oprette flightts i gScore. Der
D foretagess lodtræknin
ng til de førstte 2 runder, ddisse oprette
es før
turn
neringsstart.. Sidste runde laves efterr score efter de første to runder. (Se også Flights fordeling
for A og B spilleere)
der bliver forretaget et ba
anetjek op till turneringen
n, dette koorrdineres medd baneejer og
o den
At d
ban
netilhørende klub.
Diplomer med beløb,
b
til udd
deling ved prræmie cerem
moni samt ud
dbetaling af ppræmiepengge
b og DFGF hjjælper hinan
nden med at afvikle cerem
monien
Klub
Sam
mmen med DFGF
D
at byde
e velkommenn samt at run
nde dagen aff
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Drejebog til opreettelse aff lokale foodboldgo
olf foreniinger/kluubber
1) Forbereedelser til stiftende gene
eralforsamlinng
-

Forbered udkasst til foreninggens vedtæggter (se udkast)

-

bben og ban en (se udkasst)
Forbered aftalee mellem klub

-

d 3 personerr som har intteresse i at siidde i bestyrrelse
Find

2) Indkald
delse til stifte
ende genera
alforsamling
Lav indkaldeelse til den stiftende
s
gen
neralforsamliing.
-

En iindkaldelse skal
s nå ud til så mange innteresserede
e mennesker som mulig – brug de me
edier, som i
mener er relevaante i jeres netværk
n
(Fac ebook, sms, lokale faceb
bookgrupper,
r, opslag i
ortsforeningeer).
spo

-

Skal indeholde en
e dagsorden som følgennde:
a. Valg af dirigent – dirigentens roolle er at lede
e forsamlinge
en gennem ppunkterne på
å
denen. Ligeso
om på enhveer anden gen
neralforsamling.
dagsord
b. Valg af referent
c. Redegø
ørelse for bagggrunden forr foreningens stiftelse
d. Forslag til vedtægte
er (se standa rd vedtægte
er længere ne
ede)
e. Forslag til fremtidigt arbejde ogg aktiviteter
f.

Forslag til budget ogg kontingentt

g. Valg af foreningens bestyrelse
h. Valg af revisor
i.
-

Eventueelt

Dett skal være muligt
m
for inte
eresseret at få tilsendt udkastet
u
på foreningens vvedtægter – og send det
gerne til dem i ved
v der vil ko
omme til møødet.

-

Indkaldelsen skal sendes ud
d min 14 dagee før mødet???

3) Afholdeelse af stiftende generalforsamling
-

valgg af bestyrelssesmedlemm
mer
a. baneejeer må ikke væ
ælges til besttyrelsesmedlem??

-

god
dkendelse af vedtægter
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4) Opretteelse af foren
ningen på virk.dk
Dette er ikkke et krav, men det er nø
ødvendigt hviis man ønske
er at modtag
ge støtte fra det offentligge

dk: https://indberet.virk.ddk/myndighe
eder/stat/ER
RST/Frivilligee_foreninger
1. Gå ind på virk.d
2. Tryk på start.
mid og udfyld
d felterne
3. Logg på med nem
4. Herrefter modtaager man en mail og mann kan herefte
er søge nemid, nemkontoo og digital postkasse.
p

5) Opretteelse på gScorre.eu
DFGF opretter de lokalee klubber på platformen gScore.eu.
For at en klu
ub skal kunn
ne oprettes, skal
s DFGF haave følgende oplysningerr om klubbenn:
-

Kon
ntaktmail

-

Navvn på klubbeen

-

Fysisk adresse

-

Kon
ntaktperson

-

CVR
R nummer

6) Etableringen af besstyrelsen og de første oppgaver
-

nstituering aff bestyrelsen
n.
Kon

-

Valgg af formand
d, sekretær og
o kasserer.

-

Starrt registrerin
ng af medlem
mmer
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UDKAST TTIL STAND
DARDVEDTTÆGTER FO
OR FODBO
OLDGOLFK
KLUBBER U
UNDER DFFGF

§ 1 - Navn ogg hjemsted
Klubbens navvn er XX Fodbo
oldgolfklub, ogg er stiftet denn __/__ 201 Klu
ubben har hjem
msted i XX Kom
mmune.
Fodboldgolfkklubben er med
dlem af Danskk Fodboldgolf FForening og err underlagt dennes love og bbestemmelser.

§ 2 - Formål
m
forr, at medlemm
merne kan dyrke Fodboldgoolf og med ud
dgangspunkt i
Det er klubbeens formål at skabe gode muligheder
fællesskabett og det sociale liv i klubben
n at udbrede kkendskabet till Fodboldgolfssporten.
X Fodboldgolfbbane, der give
er klubben bru
ugsret til Fodbboldgolfanlægg og
Klubben skal i henhold til aftale med XX
organisere de idrætslige akttiviteter, såleddes at klubben
ns medlemme
er kan udøve ffodboldgolf-sp
pillet under
klublokale, o
de bedst mulige forhold.

mskab
§ 3 - Medlem
Som medlem
m kan optages enhver,
e
der måtte ønske deet.
Klubben har ffølgende medlemskategorie
er:
1.
2.
3.
4.

Juniiorer (til og meed det kalende
erår, man fyldeer 18 år)
Pensionister (fra man
m fylder 65 år, og er gået på pension)
Vokksne
Passsive (støttemeedlemmer i forrm af fx sponsoorer)

ne er forpligtet til at overhollde Fodboldgoolfklubbens vedtægter og levve op til foreniingens
Medlemmern
formålsbesteemmelse.

delse
§ 4 - Indmeld
Indmeldelse sskal ske skriftligt via indmeld
delsesformular på XX.dk, me
edlemskabet er
e ikke gyldigt ffør klubben ha
ar modtaget
fastsat kontin
ngent.

§ 5 - Udmeldelse
derår hvori inddmeldelse er fo
oretaget. Medlemskabet bettragtes som ophørt hvis
Medlemskab er gældende for det kalend
ikke dette forrnys jf. § 4. dett efterfølgende år.

nt
§ 6 Kontingen
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Kontingent faastsættes af geeneralforsamliingen efter beestyrelsens indstilling.

§ 7 - Ordinærr generalforsaamling
Klubbens øveerste myndighed er generalfforsamlingen.
Ordinær geneeralforsamlingg afholdes i XX Kommune hvvert år inden udgangen af ok
ktober måned..
Indkaldelse skal ske ved eleektronisk kommunikation (ee-mail), annonccering i klubhu
us eller skriftliggt med mindstt 14 dages
ngivelse af daggsorden, forsla
ag fra bestyrelsen samt revid
deret regnskab
b.
varsel med an
Forslag, som ønskes behan
ndlet på den orrdinære generralforsamling, skal være indssendt til bestyrrelsen senest 8 dage før
mlingen.
afholdelse af generalforsam
mer samt, hvem
m bestyrelsen måtte indbyde
e har adgang til
t generalforsaamlingen. Alle aktive
Alle foreningeens medlemm
medlemmer, har stemmereet med hver én stemme. Deer kan kun stem
mmes ved personligt fremm
møde.

den til ordinærr generalforsa
amling
§ 8 - Dagsord
Dagsorden fo
or den ordinærre generalforsamling er følg ende:
1. Valg af dirigent
om klubbens virksomhed
v
i det
d forløbne årr
2. Beretning o
3. Fremlæggeelse af det reviiderede regnskab til godkenndelse
4. Forelæggelse af budget og
o fastlæggelsse af medlemskontingenter
5. Forslag fra bestyrelsen
ne
6. Forslag fra medlemmern
7. Valg af besstyrelsesmedleemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§ 9 - Generalfforsamlingenss ledelse
Generalforsamlingen ledess af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelse
en.
eflertal. Dog kræver vedtage
else af vedtæg
gtsændringer, at mindst 2/3 af de
Beslutninger træffes ved simpelt stemme
mmer stemmerr for.
fremmødte stemmeberettigede medlem
d håndsoprækkning. Ved perrsonvalg skal der
d dog stemm
mes skriftligt.
Afstemningerr foretages ved
Der udfærdigges et referat over
o generalfo
orsamlings besslutninger. Referatet godken
ndes og undersskrives af diriggenten.

ordinær generralforsamling
§ 10 - Ekstrao
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Ekstraordinæ
ær generalforsaamling afholde
es, når bestyreelsen bestemm
mer det, eller når
n mindst 1/44 af de stemme
eberettigede
medlemmer ffremsætter skkriftlig begærin
ng herom til beestyrelsen med angivelse af de forslag, deer ønskes beha
andlet.
Den ekstraordinære generaalforsamling skal afholdes innden 4 uger effter begæringe
ens modtagelsse, og indkalde
else skal ske
åde som indkaaldelse til ordin
nær generalforsamling.
med mindst 8 dages varsel på samme må
Der udfærdigges et referat over
o den ekstrraordinære genneralforsamlin
ngens beslutninger. Referateet godkendes og
underskrives af dirigenten.

ensætning
§ 11 - Bestyreelsens samme
Bestyrelsen b
består af 3 med
dlemmer, som
m vælges for 2 år ad gangen, idet der årligtt afgår 2 medleemmer første gang ved
lodtrækning, derefter efterr anciennitet. Genvalg
G
kan finde sted.
Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyyrelsen.
ætter selv sin forretningsord
f
den.
Bestyrelsen kkonstituerer sigg selv med forrmand og kassserer, og fastsæ
I tilfælde af vakance i bestyyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtiil næste generralforsamling.

§ 12 - Bestyreelsens kompettence
Bestyrelsen h
har den dagligee ledelse af klu
ubben og træff
ffer med binde
ende virkning beslutning
b
i kluubbens anligge
ender.
Bestyrelsen eer beslutningsd
dygtig, når min
ndst 2 af dens medlemmer er
e til stede.
Bestyrelsen træffer sine beeslutninger ved
d simpelt stem
mmeflertal. I tillfælde af stemmelighed er foormandens ste
emme
afgørende.
n protokol.
Over bestyrelsens forhandllinger føres en

§ 13 - Tegning og hæftelse
nes af formand
den samt ét be
estyrelsesmedlem. Ved økon
nomiske dispositioner over 55000 kr. kræve
es underskrift
Klubben tegn
af formanden
n og kasserereen.
For de af besttyrelsen indgååede forpligtelser på klubbenns vegne hæftter alene klubb
bens formue.

§ 15 - Regnskkab
Klubbens reggnskabsår følgeer kalenderåre
et.
de regnskab ud
dsendes til sam
mtlige medlem
mmer samtidigg med indkalde
elsen til den orrdinære generralforsamling,
Det revidered
jf. § 7.

§ 16 - Særligee bestemmelsser i relation til DFGF
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For Fodboldggolfspillet i klub
bben gælder de
d af World Foootball Golf Association fastssatte regler, saamt de af bestyyrelsen
fastsatte, meed Dansk Fodboldgolf Forenings godkendeelse, lokale reggler.
Bestyrelsen faastsætter de bestemmelser
b
, som findes nnødvendige af hensyn til spillets afvikling oog opretholdelse af orden
inden for klub
bbens områdee.

§ 17 - Discipliinær straf
Opfylder med
dlemmet ikke sine medlemssforpligtelser, kkan bestyrelse
en straffe vedk
kommende meed advarsel, ka
arantæne,
suspension eller i gentagnee eller grove tillfælde med uddelukkelse (ekssklusion) fra klubben.
er ekskluderess af bestyrelsen, såfremt ved
dkommende hhandler til skad
de for
Et medlem kaan midlertidig udelukkes elle
klubben.
n af medlemm
met kræves forelagt og afgjorrt på førstkom
mmende generralforsamling.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan
og ikke opsætttende virkningg.
Indbringelse ffor generalforrsamling har do
Alle afgørelseer truffet af klu
ubben, kan af medlemmet eendvidere krævves indbragt fo
or Dansk Fodbboldgolf Forening inden 4
uger efter, att forholdet err begået eller, at parten er bblevet bekend
dt med den affgørelse, der kklages over.

ning
§ 18 - Opløsn
Bestemmelsee om foreningeens opløsning kan kun tagess på en i dette øjemed særlig
gt indkaldt eksstraordinær
generalforsam
mling.
Til beslutningg om klubbenss opløsning kræ
æves, at mindsst 2/3 af alle sttemmeberettigede medlem mer er til sted
de, og at
mindst 2/3 aff de repræsenterede stemm
meberettigede medlemmer stemmer
s
for fo
orslaget.
Såfremt 2/3 aaf de stemmeb
berettigede medlemmer ikkke er repræsen
nteret på gene
eralforsamlingeen, men forsla
aget dog er
vedtaget af 22/3 af de repræ
æsenterede ste
emmeberettiggede medlemm
mer, skal besty
yrelsen skriftliggt med mindstt 8 dages
varsel indkald
de til ekstraord
dinær generalfforsamling, deer skal afholde
es inden 4 ugerr efter den førs
rste generalforrsamling.
Forslaget kan
n her vedtagess af 2/3 af de re
epræsenteredde stemmeberrettigede medlemmer, uanseet disses antal.
I tilfælde af o
opløsning tilfaalder klubbenss overskydendde midler Dan
nsk Fodboldgo
olf Forening.

XX/20XX.
Således vedtaaget den XX/X

Sign. Formand

___________________

Sign. Dirigent

__
____________
_________
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UDKAST TTIL AFTALEE OM BRU
UG AF XX FFODBOLDG
GOLFANLÆ
ÆG OG KLU
UBLOKALE
E

XX Fodboldgolfklub og XX Fodboldgolfb
bane har indgåået aftale om brug af XX Fodboldgolfanlæ
æg og klublokkale på
følgende bettingelser:

erdage i følgeende tidsrum: ___________
________________________
__
Fodboldgolfaanlægget kan bruges på hve

æsonkortpris faastsat af bane
en x antal meddlemmer)
Lejepris: (Sæ

ukke for adga ng for XX Fodboldgolfklubm
medlemmer i tilfælde af fulldt booket
XX Fodboldgolfbane kan til enhver tid lu
dsat at dette meddeles
m
til re
epræsentant ffra XX Fodbold
dgolfklubs bestyrelse via sm
ms senest 3 timer før
anlæg, forud
lukning. Besttyrelsen har pligt til at orien
ntere medlem
mmerne med det
d samme.

Således aftaltt den XX/XX/20XX.

Siggn. Formand XX
X Fodboldgolfkklub

boldgolfbane
Sign. XX Fodb

____________________________

____
______________________________
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