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Vedtægter for MK Seniorklubben, Ribe Golf Klub
§ 1. Navn:
Klubbens navn er: MK Seniorklubben, Ribe Golf Klub.
§ 2. Formål:
Formålet med klubben er, at damer og herrer sammen kan opleve glæden ved golfspillet og fremme det
sociale samvær både under og efter en match, samt afvikle spillet efter gældende DGU regler og i overensstemmelse med Ribe Golf Klubs vedtægter og øvrige bestemmelser.
§ 3. Medlemskab:
Som medlem kan optages medlemmer af Ribe Golfklub, der er fyldt 60 år (for par skal den ældste i parforholdet være fyldt 60 år) og opfylder handicapkravet.
Der kan gives dispensation til førtidspensionister.
Klubben er for par og enlige. Hvis begge i parforholdet spiller golf, henstilles at begge parter er medlemmer.
Nye medlemmer optages (fra 1.april til 30. juni). hele året og med det fastsatte årlige kontingent.
Såfremt man ønsker at udmelde sig af MK Seniorklubben, skal dette ske til klubbens bestyrelse.
§ 4. Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes, hvert år første torsdag i december måned, i forbindelse med julefrokosten.
Indkaldelse sker ved opsættelse af dagsorden på MK seniorklubbens opslagstavle mindst 3 uger før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent og handicap for det kommende år.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af intern revisor. Valgt for 1 år ad gangen.
8. 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 MK Seniorklubben 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 seniorklubbens medlemmer eller bestyrelsen for klubben fremsætter ønske herom.
§ 5. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Alle valg er for 2 år ad gangen. I
lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, og
kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst 3 medlemmers tilstedeværelse.
Bestyrelsens beslutninger er gældende.
MK Seniorklubben tegnes af formanden/kassereren, der er bemyndiget til at udstede fuldmagt til øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
§ 6. Regnskabet:
MK Seniorklubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober.
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte interne revisor.
MK Seniorklubbens midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut valgt af bestyrelsen.
§ 7. Kontingent:
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og skal betales (i forbindelse med /tilslutning til det enkelte medlems 1. spilledag.) ved sæsonstart 1. april eller ved indmeldelse.
Et medlem, der ikke har betalt kontingent, er udelukket fra at deltage i MK Seniorklubbens spil og arrangementer.
§ 8. Handicap:
Handicapkravet fastsættes på generalforsamlingen.
§ 9. Venteliste:
Idet golfbanen ikke kan lukkes under afvikling af matcher, kan generalforsamlingen fastsætte et max. antal
medlemmer i MK Seniorklubben.
Hvis der oprettes en venteliste, vil først til mølle princippet være gældende.
§ 10. Spilleformer, spilledage m.m.:
Spilleformen er normalt stableford i A, B og C række. Andre spilleformer kan forekomme.
Der spilles hver torsdag (kl. 9.30 hele året afhængig af vejret.) Tidspunkt fastsættes i samråd med Ribe
Golfklubs bestyrelse.
Scorekort skal være afleveret til matchlederen senest (kl. 9.10). 20 min. før starttidspunkt.
Præmier, matchfee og andre afgifter fastsættes af bestyrelsen.
Udflugt til andre golfbaner kan eventuelt organiseres.
Samvær med venskabsklubber fastlægges af bestyrelsen efter samråd med medlemmerne.
§11. Vedtægtsændring:
Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.
§ 12. Opløsning:
MK Seniorklubbens eventuelle opløsning kan stilles til afstemning ved en generalforsamling og for forslagets vedtagelse kræves samme betingelse som for ændring af klubbens vedtægter. Ved MK Seniorklubbens
ophør skal klubbens værdier og øvrige materiale overgå til Ribe Golf Klub.
Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 9. juni 2005 og ændret den 18. maj 2006, den 7. december 2007, den 3. december 2009, 2. december 2010, 1.12.2011 og 6.12.2012.

