Forslag til vedtægtsændring udfærdiget af bestyrelsen den 20. juli 2021.
Motivering:
Der har i Brøndby golfklubs historie altid været mulighed for at udnævne æresmedlemmer. Kendetegnet
for æresmedlemmer er, at de gennem deres virke og engagement over en længere årrække har gjort en
særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Brøndby Golfklub og dennes medlemmer. Opfyldes disse
betingelser giver klubbens vedtægter mulighed for at tildele et æresmedlemsskab.
De nuværende vedtægter regulerer, at udnævnelse af et æresmedlemsskab er for en periode på 3 år og
den altid siddende bestyrelse kan vedtage af forlænge æresmedlemsskabet i en eller flere perioder.
Tidsbegrænsningen på 3 år er lavet, fordi et æresmedlemsskab automatisk giver kontingentfrihed.
Det er den nuværende bestyrelse opfattelse, at et æresmedlemsskab bør være livsvarigt, men at
kontingentfriheden kun skal omfatte en 3-årig periode, hvorfor der fremsættes forslag om ændring af de
nuværende vedtægters § 6, stk. 3
Det nye forslag giver medlemmet livsvarigt æresmedlemsskab af Brøndby Golfklub, og samtidig vil den
siddende bestyrelsen ikke skulle løbende vurdere, hvorvidt æresmedlemsskabet skal forlænges – kun
vurdere hvorvidt et æresmedlemsskab skal inddrages.

Forslag til ændringer som følge af ovenstående motivering:
Vedtægternes § 6, stk. 3
Nuværende:
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer.
Som æresmedlemmer kan udnævnes personer udenfor bestyrelsens rækker, der i deres virke har ydet en
ekstraordinær stor, personlig, ulønnet indsats for klubben og klubbens medlemmer.
Æresmedlemmer udnævnes for en periode af 3 år, men udnævnelsen kan efter bestyrelsens vedtagelse
forlænges til flere perioder.
Der kan til enhver tid højst være fem æresmedlemmer.
Æresmedlemmer er automatisk aktive medlemmer af klubben, men betaler ikke kontingent i
æresmedlemsperioden. Bestyrelsens udnævnelse af æresmedlemmer kræver enstemmighed.

Forslag:
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer.
Som æresmedlemmer kan udnævnes personer udenfor bestyrelsens rækker, der i deres virke har ydet en
ekstraordinær stor, personlig, ulønnet indsats for klubben og klubbens medlemmer.
Æresmedlemmer udnævnes for livstid, men udnævnelsen kan af bestyrelsen inddrages såfremt
æresmedlemmet bringer Brøndby Golfklub eller golfsporten i misrøgt.

Æresmedlemmer er automatisk aktive medlemmer af klubben, men betaler ikke kontingent i en periode på
3 år efter udnævnelsen. Efter udløbet af den 3-årige periode genindtræder æresmedlemmet i den
medlemskategori, medlemmet var i før udnævnelsen, men beholder sit æresmedlemsskab.
Bestyrelsens udnævnelse og inddragelse af æresmedlemsskaber kræver enstemmighed.

