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§ 1: Unionens navn er Jysk Minigolf Union (JMgU). Unionen er stiftet den 13.09.2008 i 

Randers. 
 
§ 2: Unionens formål er at virke for minigolfsportens trivsel og udbredelse i Jylland med til-

hørende øer. 
 
§ 3: JMgU er tilsluttet Dansk Minigolf Union (DMgU) og er underlagt DMgU’s love. 
 
§ 4: JMgU afholder Jyske mesterskaber 
 
 Bestyrelsen er bemyndiget til at udskrive følgende mesterskaber: 
  

 Eternit (lille bane) (JM-e) + hold 
 Stor bane   (JM-s) + hold 

 
 Der skal som minimum afholdes ét mesterskab. Afholdes kun ét mesterskab benævnes 

dette JM. 
  
 Tilrettelæggelse og fastsættelse af startgebyr varetages af bestyrelsen. 
  
§ 5: Klubber med hjemsted i de ovennævnte områder, der dyrker minigolf som sport, opta-

ges. 
 
 Alle jyske klubber, der er medlem af DMgU, bliver automatisk medlem af JMgU.  
  
 Der betales ingen kontingent for medlemskab af unionen. 
 
§ 6: Bestyrelsen består af formand, kasserer og 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg 

gælder for et år. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal minimum 3 medlemmer 
være til stede på mødet. 

 
 Der vælges én suppleant. Valget gælder for et år. 
  
§ 7: Generalforsamlingen afholdes én gang årlig i forbindelse med Jyske mesterskaber. 
 
 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes be-

handlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
  

 På generalforsamlingen kan hver klub maks have 5 stemmer. Udover disse stemmer 
har bestyrelsesmedlemmer hver én stemme. Der kræves personlig fremmøde for at 
udnytte stemmeretten 

 
 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig varslet. 
 
 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent 
 3. Optælling af stemmeberettigede 
 4. Formandens beretning 
 5. Kassererens reviderede regnskab 
 6. Indkomne forslag 
 7. Valg af bestyrelse herunder suppleant 
 8. Eventuelt 
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 Lovændringer vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Øvrige indkom-

ne forslag afgøres ved simpelt flertal. Dirigenten bestemmer stemmemåden, men den-
ne skal være skriftlig, såfremt mindst 2 af de stemmeberettigede forlanger dette. 

 
§ 8: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller 2 klubber kræver det. 

I sidstnævnte tilfælde skal der medfølge en skriftlig formuleret dagsorden. 
 
 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest 8 dage efter be-

gæringen er modtaget. Indkaldelse sker med samme varsel som til ordinær generalfor-
samling. 

 
§ 9:  Unionens økonomi varetages af kassereren. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Regnskab fremlægges revideret på generalforsamlingen. 
 
§ 10: Regnskabet revideres af den klub, der arrangerer generalforsamlingen. 
 
§ 11: Der føres protokol (referat) over forhandlinger fra generalforsamlinger og  
 bestyrelsesmøder.  
   
§ 12: JMgU tegnes af formanden i alle sager. 
 
 Formanden varetager JMgU’s korrespondance. 
 
§ 13:  JMgU’s penge anbringes i anerkendt bank eller sparekasse. Formand og kasserer kan 

hver for sig hæve på kontoen. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.000 
kr – op til JM dog 5.000 kr.  

 
 JMgU’s midler må kun anvendes til drift af JMgU.  
 
 Bestyrelsen kan ikke optage lån, købe fast ejendom eller værdipapirer. 
  
§ 14: JMgU kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger har vedtaget 

en sådan opløsning med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede 
 
 På den sidst afholdte generalforsamling må der kun være dette ene emne på dagsor-

denen. 
 
 Ved opløsning tilfalder eventuelle ubrugte midler DMgU 
 
§ 15: Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudset i JMgU’s love, er JMgU’s bestyrelse rettiget 

til at handle efter skøn under ansvar overfor generalforsamlingen 
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