Hornbæk Golfklub
Statutter for udnævnelse af æresmedlemmer

Oktober 2011

Hornbæk Golfklubs bestyrelse har i efteråret 2011 vedtaget nedenstående statutter for udnævnelse af
æresmedlemmer i Hornbæk Golfklub. Formålet er at sikre en ensartet og gennemskuelig proces for
udnævnelsen, samt at sikre at æresmedlemmer hyldes for deres helt unikke indsats.

1. Kriterier








Det normale er at æresmedlemskab tildeles for, stor og langvarig administrativ eller praktisk
indsats for Hornbæk Golfklub i bestyrelse eller udvalg. Bare i sjældne tilfælde vil gode
idrætspræstationer i sig selv være nok til at blive tildelt æresmedlemskap. I og med at et
æresmedlemskab skal hænge højt, vil selv ikke en formidabel indsats på det administrative plan, i
en afgrænset periode på for eksempel op til 10 år, være nok til at blive æresmedlem. Ud fra dette,
vil det i praksis være sjældent, at æresmedlemskab tildeles medlemmer under 60 år.
Et æresmedlem kan fx være karakteriseret ved:
o At have udført en stor uegennyttig indsats for Hornbæk Golfklub.
o At have været administrativ aktiv i en lang række sammenhænge i klubben.
o At have været medlem i Hornbæk Golfklubs bestyrelse i mere end 15 år.
o At have repræsenteret Hornbæk Golfklub godt og positivt udadtil i administrative
sammenhænge gennem mere end 15 år.
o At have haft en stor betydning for medlemmernes trivsel i Hornbæk Golfklub.
Et æresmedlem kan ikke opnås gennem lønnet arbejde i eller for Hornbæk Golfklub.
Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på
generalforsamlingen.
Et æresmedlem kan udnævnes post mortem.

2. Procedurer





Æresmedlemmer kan indstilles enten af Hornbæk Golfklubs bestyrelse, eller af en gruppe af
medlemmer på ikke under 20. Indstillingen er altid skriftlig og indeholder en grundig begrundelse.
Bestyrelsen behandler indstillingen og vedtager enstemmingt at medlemmet kan udpeges som
æresmedlem.
Æresmedlemskabet overrækkes altid ved klubbens generalforsamling og består af et diplom.
Listen over æresmedlemmer findes altid på klubbens hjemmeside sammen med begrundelsen for
udnævnelsen.

3. Rettigheder


Æresmedlemmet er livslangt fuldgyldigt medlem af Hornbæk Golfklub og æresmedlemmet betaler
ikke kontingent.

4. Suspension


Et æresmedlem kan af en enstemmig bestyrelse fratages sit æresmedlemskab, såfremt medlemmet
viser en optræden der er uværdig for klubben. Dette indbefatter fx at æresmedlemmet har skadet
klubbens ry og rygte gennem sin optræden, eller offentligt har kritiseret Hornbæk Golfklub.
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