
Vedtægter for 
Onsdagsherrer, Ribe Golfklub 

 

Formål: At spille golf under kammeratlige og afslappede forhold. Der lægges stor vægt på det sociale            
samvær. 

Spilletid: Hver onsdag kl. 7.45 sommer halvåret, hvis vejret og banen tillader det.                                                 
Vi afslutter hver gang med at spise vores medbragte madpakker samt præmie overrækkelse. 

Spilleform: Der spilles normalt stableford i begge puljer, andre spilleformer kan dog forekomme. 

Bestyrelse: Klubbens bestyrelse består af en formand, kasserer samt 2 medlemmer. Formanden er på 
valg i lige årstal. Kassereren er på valg i ulige årstal. (Begge kan genvælges). De 2 menige 
bestyrelsesmedlemmer skal også fungere i en 2 årig periode. Disse 2 medlemmer varetager 
festarrangementer samt afløse formand og kasserer ved disses forfald.  

Optagelse: Man skal være medlem i Ribe Golfklub, flexmedlemmer kan ikke optages.                             
Man skal anbefales af et medlem samt godkendes af klubben og handicappet skal være 
mindre end 46. 

Handicap: Der spilles i 2 handicap puljer:  L (lav handicap) og H (høj handicap). Bestyrelsen opdeler 
medlemmerne i 2 lige store rækker april, juni og september og fastsætter handicap grænse. 

 
Præmier: Der uddeles præmier til de 3 højeste scorer i såvel L som H. Den næstlaveste score modtager 

en bold. I tilfælde af lige store score, er det laveste handicap som kåres som vinder, dog er 
det den med det højeste handicap, der får bolden. Er handicappet også ens, uddeles der 
præmie til begge. På alle par 3 huller uddeles præmier til birdie.                                                                         
I tilfælde af at deltagelsen er under 10 på matchdagen, spilles kun i en pulje. 

                          Ved færre end 20 deltagere uddeles der kun 1 præmie til vinderen i de 2 puljer. 
                          Ingen kan vinde 2 gange i træk.                      

Kontingent: Kontingent og matchfee fastsættes på generalforsamlingen, kontingentet betales første 
mødedag i det nye år. 

Regnskab: Regnskabet går fra 1. december til 30. november.  

Gaver: Der uddeles 3 flasker vin ved runde fødselsdage (70-75-80-85-90). 

Andre match: Vi spiller venskabsmatch mod Holsted 2 gange årligt. Der bliver arrangeret 1 årlig golftur med 
ægtefælle. Hyggeture til andre golfklubber efter behov. 

Generalforsamling:   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år første onsdag i december måned, i 
forbindelse med julefrokosten. Indkaldelse udsendes mindst 3 uger før generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning for det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. 
4. Fastlæggelse af kontingent og matchfee for det kommende år. 
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af intern revisor. Valg for 1 år 
8. Eventuelt. 


