
 

Vedtægter for Old Boys Klubben, Ribe Golf Klub 

 
Formål: 
At pleje et godt kammeratskab mellem Old Boys golfere – mere end at dyrke  
konkurrencegolf. Det 19. hul er i denne klub en del af matchen. 
 
Ledelse: 
Klubbens ledelse består af en formand, kasserer, sekretær og hovmester.  
Af dem er 2 på valg hvert år (kan genvælges). 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
Optagelsesbetingelser: 

A) Man skal være 55 år eller derover. 
B) HCP index på 36 eller mindre 
C) Matchdeltagerne opdeles i A og B rækker – der tilstræbes 2 lige store rækker ved HCP. 
 

Kontingent, matchfee og præmier: 
Kontingent, matchfee og præmier fastsættes på den årlige generalforsamling. 
 
Matcher og møder: 
Der spilles match hver mandag. Matchtidspunktet er kl. 9:00 – frokost kl. 13:00. I den mørkeste tid kan 
tidspunkt – om nødvendigt – udsættes ½ time. 
Den første mandag i måneden er der sildebord + spegepølse + 1 snaps. 
 
Generalforsamling: 
Generalforsamling afholdes første mandag i november og julefrokost første mandag i december. I øvrigt 
henvises til opslagstavlen i klubhuset og på hjemmesiden. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
6. Valg til bestyrelse. 
7. Eventuelt. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingens afholdelse og opsættes på opslagstavlen senest 3 dage før generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er mødt. Afstemning foretages 
ved håndsoprækning og afgøres ved simpelt flertal. Hvis 1/3 af de fremmødte medlemmer eller bestyrelsen for 
Old Boys Klubben fremsætter ønske herom, skal afstemningen foretages skriftligt. Det er ikke muligt at stemme 
ved fuldmagt. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel, hvis 1/3 af Old Boys Klubbens 
medlemmer eller bestyrelsen for klubben fremsætter ønske herom. 
 
Vedtægter: 
Old Boys Klubben blev stiftet den 7. marts 1989 på initiativ af Ebbe Dahl Jeppesen og Persy Skov. Vedtægterne er blevet 
ændret flere gange ‐ senest på ekstraordinær generalforsamling den 12. december 2011 samt generalforsamling den 4. 
november 2019. 


