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Overtrædelse af ordensregler
Dette regelsæt beskriver de retningslinjer, som bestyrelsen i Hornbæk Golfklub har vedtaget for idømmelse
af sanktioner i forbindelse med overtrædelse klubbens ordensregler og god opførsel i Hornbæk Golfklub.
Reglerne er en specifikation af de rammer, der er givet i klubbens vedtægters §9. Heraf er i nedenstående
citeret de punkter, der berøres i dette regelsæt:
§ 9. Spillet


For golfspillet i klubben gælder "Rules of The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews" samt de af
bestyrelsen med Dansk Golf Union godkendte fastsatte lokale regler.



Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendigt af hensyn til spillets
afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område.



Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne
eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet afgørelsen om udelukkelsen af medlemmet
kan kræves, på medlemmets egen foranledning, forelagt en generalforsamling. Indbringelse for
generalforsamlingen har ikke opsættende virkning.



Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og
Ordensudvalg.

Formål:
Det er formålet med dette regelsæt, at opridse en sanktionsrække i Hornbæk Golfklub samt at tydeliggøre,
hvordan sanktioner håndteres i klubben.
Nærværende regelsæt er gældende for både medlemmer og gæster.
Regler – baggrund for sanktioner:
For at sikre en god atmosfære i Hornbæk Golfklub, hvor golfspillet og det gode selskab kan nydes i en god
og afslappet stemning, har Hornbæk Golfklub vedtaget et sæt ordensregler for spil og opførsel på
golfbanen, i golfklubben og på golfklubbens areal. Reglerne er altid gældende og bliver løbende opdateret
på klubbens hjemmeside. Det påhviler til enhver tid medlemmerne selv at holde sig opdateret. Klubbens
ordensregler gælder også som et minimum for klubbens medlemmer, når de for klubben eller privat er på
andre golfklubbers baner, hvorfor overtrædelser der også kan behandles som overtrædelser på Hornbæk
Golfklubs egen bane.
Ordensreglerne er en række ikke udtømmende eksempler på, hvordan vi ønsker at omgås hinanden i
Hornbæk Golfklub. Hvis medlemmer overtræder ordensreglerne, optræder medlemmet til gene eller fare
for andre medlemmer og/eller klubbens ejendom, og medlemmet pådrager sig derved en mulig sanktion.
Der vil kunne forekomme ikke forudsigelige episoder, som bestyrelsen bliver anmodet om at forholde sig
til. Disse vil blive sammenlignet med de, på det tidspunkt gældende ordensregler, i forbindelse med at
bestyrelsen beslutter en sanktion.
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Bestyrelsen kan vælge at tage sager op på eget initiativ, eller sagerne kan tages op med baggrund i
konkrete klager over en person.
Regler – ikrafttræden af sanktioner:
Bestyrelsen har besluttet sanktioner i 3 niveauer:
1. Sanktion 1: Advarsel
a. En sanktion 1 kan gives direkte, eller når sagen er behandlet af bestyrelsen. Hvis advarslen
gives direkte, skal den altid behandles på det næstfølgende bestyrelsesmøde.
2. Sanktion 2: Karantæne i 2 måneder
a. En sanktion 2 skal altid ligge i perioden fra 1. april til 15. november, således vil en
karantæne til et medlem eller gæst, der idømmes en sanktion 2 efter d. 15. november, altid
ligge fra d. 1. april til d. 31. maj.
3. Sanktion 3: Eksklusion af klubben (medlemmer) – eller permanent karantæne (gæster)
a. En sanktion 3 træder i effekt umiddelbart efter at medlemmet eller gæsten har fået
overbragt meddelelsen.
En advarsel kan gives af bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget person som fx en forretningsfører, en
chefgreenkeeper, fra sekretariatet eller en udvalgsformand i Hornbæk Golfklub. Sanktion 2 og 3 kan alene
gives af bestyrelsen. Sanktioner 2 og 3 meddeles altid skriftligt og der gives en begrundelse.
Sanktion 1 kan gives til en gruppe fx en 4-bold, mens sanktion 2 og 3 altid skal gives til den enkelte person.
Udgangspunktet er at medlemmer eller gæster først idømmes sanktion 1, siden 2 og ved gentagne
overtrædelser sanktion 3. I særlige tilfælde kan bestyrelsen beslutte, at idømme sanktion 2 eller 3 uden
sanktion 1, eller sanktion 3 uden sanktion 2. Dette kræver dog, at personen groft har tilsidesat anstændig
opførsel, har tilsidesat andres sikkerhed eller skadet klubbens ejendom eller anlæg.
Bestyrelsen kan vælge at indkalde forklaringer fra parterne inden idømmelse af en sanktion. Men
bestyrelsen kan også vælge at behandle sagen ud fra de foreliggende oplysninger. Bestyrelsen skal dog altid
give en begrundelse for idømmelse af en sanktion.
Sanktion 1 og 2 kan ikke ankes og for sanktion 3 henvises for anke til klubbens vedtægter. For gæster er
sanktion 3 endelig og kan ikke ankes til klubben.
Sager med idømmelse af sanktioner fremgår af referater fra bestyrelsesmøderne, men medlemmet holdes
altid anonym.

Således vedtaget af bestyrelsen – januar 2015.
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