
Vedtægter for Ribe Golf Klubs Ordensudvalg  
 
§ 1 Organisa on og valg  
 
Stk.1. Ordensudvalget skal bestå af 3 medlemmer udpeget af bestyrelsen i Ribe Golf Klub.  
Hvis muligt bør mindst et medlem have juridisk embedseksamen.  
Udpegning finder sted hvert år umiddelbart e er den ordinære generalforsamling. 
Genvalg kan finde sted.  
 
Stk.2. Udvalget vælger selv sin formand og fastsæ er selv sin forretningsorden, der skal følge eller henvise 

l principperne fastsat i Dansk Golf Unions Amatør og Ordensudvalgs vedtægter og de e udvalg “Vejledning 
om sagsbehandling af disciplinærsager i Gol lubberne”.  
 
§ 2 Habilitet  
 
Et medlem af Ordensudvalget kan ikke sam dig være medlem af bestyrelsen i Ribe Gol lub og ingen kan 
deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede l at vække tvivl om 
vedkommendes upar skhed. 
 
§3 Kompetence  
 
Stk.1. Udvalget behandler alle sager om overtrædelse af Ribe Gol lubs reglementer og ordensregler, samt 
sager om usportslig eller usømmelig adfærd, der har fundet sted under regi af Ribe Gol lub eller vedrører 
klubbens medlemmer.  
 
Stk. 2. Udvalget kan afvise behandling af en sag, der forudsæ es at være endeligt afgjort i en dligere 
instans, - f.eks af turneringskomitén for en turnering eller match. Selvom et turnerings- eller matchresultat 
er endeligt fastlagt, kan udvalget behandle sag om usportslig adfærd - f.eks grov lsidesæ else af 
golfreglerne.  
 
§ 4 Indbringelse for udvalget  
 
Stk.1. Enhver person eller organisa on under Dansk Golf Union er bere get l at indbringe sager, der er 
omfa et af § 3, for udvalget.  
 
Stk.2. Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger e er at forholdet er begået, eller parten har modtaget 
den afgørelse, der klages over. 
 
 I ganske særlige lfælde kan udvalget beslu e at behandle en klage, selvom klagefristen er overskredet  
 
Stk. 3. Klage l Ordensudvalget har normalt ikke opsæ ende virkning. Helt undtagelsesvist kan udvalget 
dog llægge en klage opsæ ende virkning. 
 
§ 5 Offentlighed  
 
Stk. 1. Udvalgets møder er offentlige, medmindre udvalget selv eller e er begæring fra en af parterne må e 
beslu e, at mødet skal foregå for lukkede døre.  
 
Stk. 2. Hvis behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om refera orbud og/eller 
navneforbud.  
 
 



 
§ 6 Forligsmægling  
 
Udvalget kan, hvis sagen e er sin karakter egner sig der l, indlede sin behandling af sagen med at søge at 
mægle mellem parterne.  
 
§ 7 Sagsbehandling  
 
Stk.1. Enhver henvendelse l udvalget skal ls lles de e gennem Ribe Gol lubs sekretariat, som modtager 
kopi af udvalgets afgørelser.  
 
Stk. 2. Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det finder nødvendigt, og klub-
bens udvalg og enkelte medlemmer skal besvare udvalgets forespørgsler i så henseende inden den frist, 
udvalget må e sæ e.  
 
Stk. 3. Hver af parterne i en klagesag skal al d have lejlighed l at udtale sig og kan forlange, at der gives 
dem lejlighed l overfor udvalget mundtligt at fremsæ e og begrunde deres påstande.  
 
Stk. 4. Foruden i det i stk. 3 nævnte lfælde skal der i en sag finde mundtlig forhandling sted i udvalget når 
blot et medlem af udvalget ønsker det.  
 
§ 8. Sank oner 
 
Udvalget kan ldele medlemmer af Ribe Gol lub advarsler eller ire esæ elser, træffe bestemmelse om 
midler dig eller endelig udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer eller adgang l klubbens faciliteter.  
Ligeledes kan udvalget, når en sag er rejst, træffe midler dig bestemmelse om udelukkelse ind l endelig 
afgørelse af sagen er truffet.  
 
§ 9. Anke 
 
Stk. 1. En af Ribe Gol lubs Ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for Dansk Golf Unions Amatør - 
og Ordensudvalg inden 4 uger e er, at parten har modtaget afgørelsen. 
 
Stk. 2. Parten skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden e er stk. 1. 
 
Stk. 3. En af Dansk Golf Unions Amatør - og Ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for DIF’s 
Appelinstans inden 4 uger e er, at parten har modtaget Amatør - og Ordensudvalgets afgørelse.  
 
§ 10. Vedtagelse 
 
Vedtægterne for Ordensudvalget skal vedtages af Ribe Golf Klubs generalforsamling.  
 
Således vedtaget på generalforsamling i Ribe Gol lub den 07.03.2023. 


