
VEDTÆGTER FOR SENIOR-DAMER I JUELSMINDE GOLFKLUB  

§ 1. Formål: Sportsligt og socialt samvær.  

§ 2. Deltagere: Piger der er fyldt 50 år, har et handicap på max 48 og er fuldgyldig 
medlem af Juelsminde Golfklub eller er Long distance medlem. Skulle man i løbet af året 
kommer over 48 i handicap, har man ret til at spille året ud. Det er tilladt at have gæster 
med, der har et handicap på max. 48 og betaler greenfee. Gæster deltager ikke i 
præmierækken. Man kan have en gæst med, en gang i for sæsonen og en gang i efter 
sæsonen. 

§ 3. Kontingent: Kontingent for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen.  

§ 4. Sæson: Vi spiller hver onsdag fra sidst i marts til udgangen af oktober, samt en 
julematch i november. Vi spiller normalt 18 huller stableford.  

§ 5. Mødetid: Mødetid fastsættes af captain i samarbejde med greenkeeper/golfklubben. 
Sammensætning af hold foregår ved GolfBox.  

§ 6. Matchpropositioner: Der følges de af DGU godkendte regler, samt de gældende 
lokalregler. Efter spil afleveres scorekort, og de 2 bedste scores pr. måned, udgør 
månedens resultat. (Orders of Merit) For at være i præmierækken skal man blot deltage i 2 
matcher. Den første onsdag i måneden sluttes matchen med spisning i klubhuset. 
Uddeling af præmier foregår efter spisning. Vinderne skal være til stede, i modsat fald går 
præmien videre til næste i vinderrækken. Der er en præmie (fugl) for birdie, dog kun på 
hjemmebane og ikke når der spilles by matcher. Årets vinder findes gennem golfbox ordre 
of merit. For at modtage præmie, skal man være til stede. Dog ikke ved birdies, samt årets 
vinder, hvor præmien udleveres efterfølgende.  

§ 7. Bestyrelse: Bestyrelsen består at en ”captain”, 3 ”Adjudanter og en kasserer”, samt 1 
suppleant. Valgperioden er 2 år, med mulighed for genvalg. Suppleanten vælges hvert år.  

Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller captain’s stemme for 2. 

§ 8. Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes 1. onsdag i oktober. Der 
indkaldes pr. mail, 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. Dagsorden for den ordinære 
generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af 
regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

7. Eventuelt Regnskabsåret er fra 01.10.xxxx – 30.09.xxxx.  

§ 9. Andet: Alt der ikke er nævnt i nærværende skrift bestemmes/afgøres af 
seniorbestyrelsen. SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, DEN 6. 
OKTOBER 2021 
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