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Nærværende forretningsorden behandler følgende: 
• Carporte, 
• Optagelse på venteliste, 
• Betaling af kontingent for carport, 
• Typer af golfvogne, buggies mv., 
• Krav til brugerne 
• Tilladelse til brug af golfkøretøjer 
• Medbragte golfkøretøjer samt  
• Lukning af banen.  

 
 
1. Carporte  
Klubben råder over 12 pladser i den nuværende carportbygning. Hver plads kan evt. deles i to til f.eks. 
to golfscootere. Klubben råder pt. selv over de fire af pladserne til klubbens golfvogne. 
Klubben forestår drift og vedligeholdelse af bygningen og El-installationerne. 
Det er ikke bestyrelsens intention at bygge yderligere faciliteter til golfvogne. 
 
 

2. Venteliste 
Klubben opretter en venteliste for leje af en af de 12 pladser, dersom alle pladser er optaget. 
Ventelisten administreres i Golfbox af sekretariatet. Kun aktive fuldtidsmedlemmer kan komme på 
ventelisten hhv. komme i betragtning til en plads i carporten.  
 
 

3. Kontingent 
Der betales leje for pladsen samt et kalkuleret beløb for El-forbrug, hvor dette er installeret. Prisen 
for leje af pladsen og El-gebyrets størrelse vedtages årligt af bestyrelsen i forbindelse med 
budgetlægning. Det samlede beløb opkræves sammen med kontingentet for den kommende sæson. 
 
 

4. Typer af golfvogne, buggies mv. 1 
Klubben har besluttet, at der kun må anvendes El-drevne golfvogne, -buggies, -scootere mv. på 
klubbens anlæg og bane. De benzindrevne golfvogne, som pt. har plads i carporten, må anvendes indtil 
de på naturlig måde ikke længere holdes i drift. Herefter må de kun erstattes af El-drevne køretøjer. 
 
Af hensyn til klubbens sponsorer - og koordineringen heraf – har klubben tilsvarende besluttet, at 
privatejede golfkøretøjer mv. ikke må være reklamebærende.  

                                                 
1 Besluttet på bestyrelsesmødet 17. november 2005 
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5. Krav til brugerne af motordrevne golfkøretøjer 
Klubben har af forsikringsmæssige årsager besluttet, at golfvogne, -buggies, -scootere mv. kun må 
fremføres af en kompetent person på min. 18 år. Der kan ved bestyrelsen ansøges om afvigelser 
herfra i særlige tilfælde. 
 
 

6. Tilladelse til brug af motordrevne golfkøretøjer 
Alle medlemmer, som har en carport, får årligt en personlig tilladelse til brug af det motordrevne 
golfkøretøj. Tilladelsen indebærer, at brugeren accepterer klubbens opstillede regler for kørsel med 
buggy mv.. Der kan efter anmodning udstedes mere end en personlig tilladelse pr. køretøj. 
 
 

7. Medbragte golfkøretøjer mv. 
Medlemmer, der ikke har lejet en carport ved klubben, kan jf. reglerne i pkt. 4, 5 og 6 efter ansøgning 
få en personlig tilladelse til anvendelse af et medbragt motordrevent golfkøretøj. Klubben forbeholder 
sig ret til at opsætte en begrænsning på antallet af tilladelser totalt af hensyn til miljøet. 
Medlemmer, der det foregående år har haft køretilladelse har fortrinsret på en tilladelse det 
næstfølgende, dersom begrænsningen er nået. 
I overensstemmelse med den i pkt. 4 og 5 skitserede beslutning, så er gæstespillere på Holbæk 
Golfklubs baneanlæg velkomne til at medbringe et golfkøretøj; der skal dog inden brug heraf indhentes 
tilladelse på sekretariatet. 
 
 

8. Lukning af banen 
I perioder - typisk mellem ultimo oktober og medio april - kan baneanlægget være meget vådt, præget 
af frost eller på anden måde være følsomt over for påvirkninger fra f.eks. et golfkøretøj. Følgelig kan 
chefgreenkeeperen lukke hele eller dele af baneanlægget og/eller forbyde anvendelse af golfvogne, - 
scootere mv.. En evt. lukning vil fremgå som opslag og skal respekteres. Overtrædelse heraf samt 
overtrædelse af reglerne for kørsel med buggy mv. betragtes som brud på klubbens ordensregler. 
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