
Vedtægter for SeniorA. 
 
1. Formål: 

At fremme glæden ved golfspillet og det sociale samvær i vores klub. 
 

2. Medlemmer: 
Alle mandlige ribegolfere, som er fyldt 55 år og har max 36 HCP. 
Et medlem kan invitere en mandlig gæst med i match mod betaling af matchfee 
20 kr. og for stregede huller, såfremt gæsten opfylder såvel handicap – som 
aldersbetingelserne. 
 

3. Bestyrelse: 
På klubbens årlige generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer. 
Hvert år udgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. (Der kan genopstilles.) 
Bestyrelsen er ansvarlig for afvikling at matcher og arrangementer i klubben 
samt klubbens økonomi. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 

4. Generalforsamling: 
Med 14 dages varsel indkaldes til generalforsamling i oktober måned. 
Med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskabsberetning. 
4. Valg til bestyrelse. 
5. Indkomne forslag. 
6. Eventuelt. 

 
5. Spilledage: 

Onsdag kl. 9:00 
Matchproportioner: 
Matchdeltagerne opdeles i en A-række og en B-række. 
Bestyrelsen deler medlemmerne op i 2 lige store rækker april, juni og september. 
og fastlægger en grænse for HCP. 
Spilletid for 18 huller må ikke overstige 4 timer. 
”Hold in one” og ”eagle” på sommergreens præmieres med en flaske whisky. 
 

 

6. Økonomi: 
Helårlig kontingent (01-11 til 31-10) = 100 kr. 
Matchfee: 10 kr. 
Streget hul: 2 kr. (Der afregnes efter antal spillede huller.) 
Indkomne betalinger skal bruges til præmier og tilskud til klubbens 
arrangementer. 

 
7. Arrangementer: 

2 årlige udflugter, hvor seniorklubben giver tilskud til spisning. 
Spillere med fritspilskort, Teetime eller Golfhæfte skal altid oplyse, om de vil 
bruge dette og aflevere dokumentation ved tilmelding. 
”Peder Hansen Match” ca. 17. juni (Vandrepokal) 
Hvor der spilles stableford i en række. 
Klubmesterskab i September. 
Hvor der spilles slagspil uden HCP i A og B-række. 
Generalforsamling. 
Julefrokost. 
 

8. Vedrørende gaver: 
Gaver til medlemmer i forbindelse med runde fødselsdage, jubilæer, under 
sygdom m.m. er seniorklubben uvedkommende. 
 

9. Vedr. Præmier: 
Ved over 16 spillere i en gruppe uddeles 3 præmier. 
Disse præmier gives efter den almindeligste opgørelse ved turneringer. 
Ved start fra hul 1 da udregning af sidste 9 – sidste 6 – sidste 3 huller,  
og er der stadig lighed da lodtrækning. 
Ved gunstart laveste handicap, og ved point lighed er der lodtrækning. 
Ved over 8 spillere i en gruppe uddeles 2 præmier efter samme princip. 
Ved under 8 spillere uddeles kun 1 præmie. 
 
 
 
 

 
Vedtaget på generalforsamlingen den 30. oktober 2013. 
Ændringer vedtaget på generalforsamling den 28. oktober 2015. 
Ændringer vedtaget på generalforsamling den 24. oktober 2018. 


