
Põhikiri  

1. "Valgeranna Golfiklubi” (edaspidi: klubi) on golfi mängimiseks ja  
arendamiseks loodud mittetulundusühing, mis järgib oma  
eesmärkide saavutamisel seadusi ja klubi põhikirja.  

2. Klubi põhieesmärgid on: 
• klubi liikmetele koduväljakul golfi mängimise võimaluste loomine 
• klubi järelkasvu koolitamine 
• golfi propageerimine ja arendamine 
• sportliku elu- ja looduskeskkonna loomine 
• võistluste korraldamine 
• klubi liikmetele vaba aja veetmise ja puhkamise võimaluste loomine 
• klubi liikmetele toitlustamisvõimaluste loomine ja korraldamine 
• klubi liikmetele golfivarustuse hankimine ja vahendamine.  

3. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik.  

4. Klubil on oma sümboolika.  

5. Klubi ja koduväljaku asukoht on Audru vald Pärnumaa. 
6. Klubi liikmeks võib olla vähemalt 18- aastane isik, kes tunnustab klubi põhikirja. Klubi liige ei tohi 
kuuluda teiste golfiklubide juhtorganitesse ega võistelda teiste golfiklubide eest. Liikmeks vastuvõtmise 
otsustab soovija kirjaliku avalduse alusel juhatus.  

7. Klubi liikmel on õigus: 
• võtta osa klubi liikmetele mõeldud üritustest, klubitööst ja liikmete üldkoosolekust 
• mängida golfi koduväljakul soodustingimustel 
• valida ja olla valitud klubi juhatusse ja revisjonikomisjoni 
• tõstatada üldkoosolekul ja juhatuses klubi praktilise tegevusega seotud küsimusi 
• pöörduda avalduste ja ettepanekutega mistahes klubi instantsi poole 
• lahkuda kirjaliku avalduse alusel klubi liikmeskonnast.  

8. Klubi liikme kohuseks on: 
• juhinduda klubi põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuse otsustest 
• aidata kaasa klubi eesmärkide teostamisele 
• tasuda liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud korras.  

9. Põhikirjasätete täitmata jätmise või klubi olulisel määral kahjustamise korral otsustab liikme klubist 
välja arvamise klubi juhatus.  

10. Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Klubi liikme surma 
korral tema liikmelisus klubis lõpeb.  

11. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta (01. jaanuar − 31. detsember) keskel, peab liikmemaksu 
tasuma kogu majandusaasta eest, välja arvatud liikme surma puhul. 
12. Klubi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.  

13. Klubi üldkoosolek: 
• võtab vastu põhikirja ja teeb selles muudatusi 
• valib klubi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed. Juhatuse ja revisjoni-komisjoni esimesel koosolekul 
jaotatakse nende liikmete töökohustused 
• kinnitab klubi eelarve 
• otsustab klubi ja juhatuse tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamise 
• otsustab vajadusel liikmemaksuga seotud küsimusi 
• otsustab klubi ühinemise ja lõpetamise 
• kinnitab klubi sümboolika 
• otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja määrab selles 
tehingus või nõudes klubi esindaja 
• otsustab muid küsimusi, mida ei ole põhikirjaga antud juhatuse pädevusse  

 



14. Üldkoosolek tuleb juhatuse kutsel kokku vähemalt üks korda aastas. Juhatus peab üldkoosoleku 
kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates revisjonikomisjon või vähemalt 1/10 
klubi liikmetest.  

15. Klubi üldkoosoleku koha ja aja määrab klubi juhatus ja teatab need koos koosoleku päevakorraga 
klubi liikmetele kirjalikult hiljemalt 10 päeva enne üldkoosoleku algust.  

16. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole klubi liikmetest. 
Juhul, kui üldkoosolek ei ole kvoorumi puudumise tõttu pädev otsuseid vastu võtma, toimub 
üldkoosolek sama päevakorraga veel samal päeval, kuid mitte varem kui ühe tunni möödudes esialgu 
kavandatud koosoleku toimumise algusajast. Viimati nimetatud korras toimuv üldkoosolek on pädev 
otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul osalevate liikmete arvust.  

17. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel 
selle päevakorrana teatavaks tehtud. Muudatusi päevakorras võib teha üksnes üldkoosolekul 
osalejate ühehäälsel nõusolekul.  

18. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik 
volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine klubi liige.  

19. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi 
liikmetest või nende esindajatest juhul, kui käesoleva põhikirjaga ei ole teatud küsimustes ette nähtud 
suurema häälteenamuse nõuet. Klubi tegevuse põhieesmärkide muutmiseks on vajalik kõigi klubi 
liikmete nõusolek.  

20. Igal klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui klubi otsustab temaga või temaga võrdset 
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või 
lõpetamist.  

21. Klubi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva 
kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.  

22. Klubi liige ei või hääletada klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.  

23. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul 
osalenud liikmetest või esindajatest.  

24. Klubi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimisel on kandidaatide ülesseadmise õigus kõigil 
klubi liikmetel.  

25. Juhatuse liikme või revisjonikomisjoni liikme lahkumisel asendab teda kuni üldkoosoleku poolt uue 
liikme valimiseni juhatuse otsusel hääletamisel enam hääli saanud juhatuse või revisjonikomisjoni 
liige. 
26. Klubi üldkoosoleku vahelisel ajal juhib klubi tegevust juhatus, mille liikmete alammäär on 3 (kolm) 
ja ülemmäär ilma põhikirja muutmata 9 (üheksa) liiget. Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatuse 
tegevust juhib president.  
27. Klubi juhatus tuleb kokku vähemalt kord kvartalis presidendi kutsel. Kolme päeva jooksul 
kutsutakse juhatus kokku, kui seda nõuab vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest või revisjonikomisjon.  

28. Klubi juhatus: 
• juhib klubi tegevust vastavalt põhikirjale 
• valib enda liikmete hulgast presidendi, asepresidendi, laekuri, sekretäri ja teised ametikohad 
vastavalt vajadusele 
• koordineerib klubi koostööd teiste organisatsioonidega 
• koostab ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks klubi eelarve 
• koostab ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks klubi majandusaasta aruande kuue kuu jooksul, 
arvestades majandusaasta lõppemisest, lisades aruandele revisjonikomisjoni arvamuse 
• käsutab, kasutab ja haldab klubi vara 
• vajadusel sõlmib ja lõpetab töölepingud 
• annab oma tegevusest aru klubi üldkoosolekule 
• arvab klubist välja klubi põhikirja rikkunud või täitmata jätnud klubi liikmed, samuti klubi kahjustanud 
liikmed.  



29. Klubi president: 
• juhatab juhatuse ja üldkoosoleku koosolekuid 
• esindab või volitab mõne juhatuse liikme esindama klubi 
• annab oma tegevusest aru ja esitab juhatuse tegevuse aruande üldkoosolekule.  

30. Presidendi äraolekul või volitusel tegutseb presidendi õigustes ja kohustustega klubi asepresident.  

31. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda, 
kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.  

32. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.  

33. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 
Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälteenamus. 
Käesolevas punktis sätestatut järgimata võib juhatus vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, 
kui otsuse poolt on kirjalikult kõik juhatuse liikmed.  

34. Revisjonikomisjon revideerib klubi majanduslikku tegevust, kontrollib raamatupidamise õigsust ja 
esitab vastavasisulise aruande üldkoosolekule.  

35. Revisjonikomisjonil on 3 (kolm) liiget. Revisjonikomisjoni liikmeks ei saa olla klubi juhatuse liige. 
Revisojnikomisjon valitakse kaheks aastaks. 
 
36. Klubi tegevus lõpetatakse: 
• üldkoosoleku otsusega kui lõpetamise poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või 
esindatud liikmetest 
• pankrotimenetluse alustamisel klubi vastu 
• klubi liikmete arvu vähenemisel alla kahe 
• üldkoosoleku võimetuse korral valida klubi juhtimisorganeid.  

37. Klubi likvideerimiseks valitakse üldkoosoleku poolt komisjon.  

38. Kui klubi lõpetamine on otsustatud üldkoosolekul, võib üldkoosolek kuni vara jagamise 
alustamiseni otsustada klubi tegevuse jätkamise või klubi ühinemise või jagunemise. Otsus on vastu 
võetud kui selle poolt hääletas üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Kui 
otsustatakse tegevuse jätkamine, tuleb samal üldkoosolekul valida uus juhatus ja revisjonikomisjon.  

39. Klubi võib ühineda teise klubiga. Ühinemiseks sõlmivad klubide juhatused kirjaliku 
ühinemislepingu. Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused, kui ühinemislepingu on heaks 
kiitnud kõik ühinevad klubid. Ühinemisotsus on vastu võetud kui selle poolt hääletas üle 2/3 
üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.  

40. Klubi lõpetamisel pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud 
vara anatkse üle samalaadse eesmärgiga mittetulundusühingule või –ühingutele. Klubi 
sundlõpetamise korral põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus põhiseadusliku korra, 
seaduse või heade kommetega, läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara 
riigile.  

 
Klubi põhikiri on selle käesolevas redaktsioonis kinnitatud klubi üldkoosolekul Audru vallas Pärnumaal 
kuueteistkümnendal novembril kahe tuhande neljandal aastal (16.11.2004. a). 

 
 
 
 
 
 
 


