
Roskilde Golf klubs bestyrelse har vedtaget 
nedenstående procedure for udnævnelse af 
æresmedlemmer i RoGK 
 
 
 
Formålet er at sikre en ensartet og gennemskuelig proces for udnævnelse af samt sikre, at 
æresmedlemmer hyldes for deres helt unikke indsats for RoGK.  
 
 

Kriterier: 
 
Et ”normalt” æresmedlemskab tildeles for en stor og langvarig praktisk eller administrativ 
indsat for RoGK,  - i bestyrelse eller udvalg. 
 
Da et æresmedlemskab vægtes meget højt i klubben, vil en indsats i en afgrænset periode på  
f. eks. 10 år, som udgangspunkt ikke være nok til at få tildelt et æresmedlemskab. 
I praksis vil det ligeledes være sjældent, at æresmedlemskab tildeles medlemmer under 60 år. 
 
Kun i sjældne tilfælde, kan gode idrætspræstationer i sig selv være nok, til at blive tildelt et 
æresmedlemskab. 
 
 

Et æresmedlemskab kan f.eks. karakteriseres ved, at et medlem i en 
længere periode: 
 

- har været - eller er en markant personlighed i klubben 
- har udvist en længerevarende interesse for klubbens liv  
- har udført en stor uegennyttig indsats for klubben   
- har haft stor betydning for medlemmernes trivsel  
- har været administrativ aktiv i en lang række sammenhæng i klubben 
- har ydet en særlig indsats i klubbens bestyrelse over mange år 
- har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben 
- har på værdig vis repræsenteret klubben 

 
 

 Et æresmedlemskab: 
 

- kan indstilles - enten af RoGK’s bestyrelse eller en gruppe af medlemmer på 
ikke under 20 medlemmer. Indstillingen skal være skriftlig og altid indeholde 
en saglig begrundelse. 

- kan ikke opnås gennem lønnet arbejde i eller for klubben 
- kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen / 

medlemsmøder.  
- overrækkes altid på klubbens generalforsamling. 

Rettigheder:  
 

- Æresmedlemskabet er fuldgyldigt og livslangt medlemskab og er 
kontingentfrit. 



- Æresmedlemskabet giver stemmeret på klubbens generalforsamling. 
 
 

Procedure: 
 
Bestyrelsen behandler indstillingen og vedtager enstemmigt, at medlemmet udpeges som 
æresmedlem. 
 
Navne på æresmedlemmer samt begrundelsen for udnævnelsen skal altid findes på klubbens 
hjemmeside. 
 
 

Suspension:   
 

- Et æresmedlem kan af en enstemmig bestyrelse fratages sit 
æresmedlemskab, såfremt medlemmet udviser en optræden, som er uværdig 
for klubben. Dette indbefatter f.eks., at æresmedlemmet har skadet klubbens 
ry og rygte gennem sin optræden eller offentligt har udtalt sig krængende 
eller nedsættende om RoGK. 

 
 
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 27. februar 2020. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  

 
 
 
 
     


