
Vedtægter for senior-herrer i Juelsminde Golfklub 

§ 1. Navn Klubbens navn er Juelsminde Golfklubs senior herrer. Klubben er i alle forhold forpligtet 

til at overholde vedtægter og regler for Juelsminde Golfklub  

 

§ 2. Formål Seniorklubbens formål er at arrangere matcher for senior herrer i klubben. Desuden har 

klubben til formål at fremme det sociale samvær for medlemmer, både under og efter golfmatcher.  

 

§ 3. Medlemmer Alle fuldgyldige og long distancemedlemmer af Juelsminde Golfklub kan optages 

som medlemmer, efter følgende kriterier: 1. Fyldt 55 år det pågældende år. 2. Har et handicap på 

max. 48 = 54 slag.  

 

§ 4. Matcher Der følges de af DGU godkendte regler, samt de gældende lokalregler. Der afvikles en 

ordinær match om ugen. Der spilles hver tirsdag, med start den sidste tirsdag i marts måned, hvor 

programmet for den kommende sæson fremlægges.  

 

Der spilles venskabsmatcher med valgte klubber. Hver andet år hjemme og hver andet år ude. 

Sæsonens sidste match er den sidste tirsdag i oktober måned. Der afvikles dog en julematch. Det 

tilstræbes at afvikle en sommerudflugt i løbet af juli måned. Der afvikles en gennemgående 

hulspilsmatch. Der spilles i en række. Hvis en match ikke er afviklet til fastsatte tid, afgør Captain 

hvem der går videre. Se iøvrigt match propositioner.  

 

§ 5. Bestyrelsen Bestyrelsen består af Captain (formand) og 4 adjudanter og en kasserer. Captain 

vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, ved simpelt flertal. Der kan foretages 

genvalg. Captain vælger selv sine fire adjudanter og kassereren.  

 

§ 6. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med afslutning for 

sæsonen. Det vil sige den sidste tirsdag i oktober måned. Der indkaldes, ved opslag i klubhuset, 

med 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Alle medlemmer har stemmeret, men der kan 

ikke gives fuldmagt. Enhver afstemning afgøres ved simpelt flertal af de tilstedeværende 

medlemmer.  

 

Ændring af vedtægterne kan kun foretages efter afstemning på en generalforsamling.  

 

Eventuelt skriftlige forslag fra medlemmer skal være Captain i hænde senest 8 dage før 

generalforsamling.  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved bestyrelsens beslutning eller hvis mindst 20 % af 

medlemmerne begærer dette. Der indkaldes som ved ordinær generalforsamling.  

 

§ 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Captains beretning 3. 

Forelæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af Captain 7. 

Eventuelt  

 

§ 8. Regnskabsår Regnskabsåret går fra den 16. oktober til den 15. oktober.  

 

§ 9. Andet Alt der ikke er nævnt i nærværende skrift bestemmes/afgøres af seniorbestyrelsen.  

 

SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, DEN 25. OKTOBER 2016. 


