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Vedtægter for Torsdagsherrerne 

i Golfklubben Lillebælt 

§ 1. FORMÅL: 
At alle herrer på 18 år eller ældre, som har et handicapindeks på 36 og derunder og er fuldgyldige 
medlemmer af Golfklubben Lillebælt kan mødes hver torsdag fra 1. april til ca. 31. oktober for at 
spille golf og hygge sig sammen. Klubbens aktiviteter kan også omfatte samvirke med andre 
"herreklubber" samt rejser og udflugter. 
 
Bestyrelsen kan desuden tage initiativ til en vinterturnering og andre golfrelaterede aktiviteter. 
 
§ 2. KONTINGENT: 
For at være medlem af Torsdagsherrerne betales et årligt kontingent, som fastsættes af 
generalforsamlingen. Ved indmeldelse efter 1. august betales halvt kontingent. Bestyrelsen er 
kontingentfri. Medlemskabet varer fra indmeldelsesdatoen til udgangen af marts det følgende år.  
 
§ 3. MATCHFORM: 
Der spilles 18 huller, matchformen afgøres af klubbens bestyrelse. Starttider fastlægges efter 
behov og efter aftale med golfklubbens sekretariat.  Spillerne deler sig op i fortrinsvis 3-bolde. 
Såfremt flere vil begynde samtidig  afgøres rækkefølgen ved en puttekonkurrence. 
Medlemmerne konkurrerer i to rækker, en A- og en B-række. Der kåres vindere over to måneder 
og over hele sæsonen. Skellet mellem A- og B-rækken fastsættes af bestyrelsen ved sæsonstart, 
således at der er lige mange i hver kategori.     
Den første torsdag i måneden er der gunstart jf. § 5. 
I oktober spilles 10-hulsmatcher. Såfremt man spiller mere end ti huller, kan man frit vælge de ti 
huller i rækkefølge, som skal være tællende. 
 
§ 4. TILMELDING og RESULTATFORMIDLING: 
Tilmelding foregår på GolfBox senest på selve dagen eller inden for den frist, der er angivet af 
matchledelsen. Scorekort skal lægges i Torsdagsherrernes postkasse, hvorefter matchlederen 
rapporterer resultaterne i GolfBox og finder de respektive vindere. Spilleren udskriver selv sit 
scorekort og er forpligtet til at kontrollere, at det er korrekt udfyldt med dato, navn, 
medlemsnummer, markørnavn, handicap, tildelte salg, resultat, teestedmarkering samt 
underskrifter. Fejl medfører diskvalifikation. 
Alle matcher fra april til og med september er tællende til handicapregulering med undtagelse af 
månedsmatcherne. 
  



§ 5. PRÆMIEOVERRÆKKELSE OG FÆLLES SPISNING: 
Den første torsdag i hver måned spilles der en 18 huls holdmatch (se § 3) med gunstart og start kl. 
15.30 eller 16.00. Matchen skal være afsluttet kl. 20.30, hvorefter der er fælles spisning og 
overrækkelse af præmier til de respektive vindere. 
 
Er man ikke på to efter hinanden følgende fællesspisninger mødt op for at modtage sin præmie 
bortfalder den. 
 
Ved årsafslutningen uddeles i forbindelse med generalforsamlingen præmier til vinderne af Order 
of Merit i henholdsvis A- og B-rækken samt til vinderne af den gennemgående hulspilsturnering. 
For at få del i præmierne er det en forudsætning, at man er til stede på generalforsamlingen.  
 
§ 6. GENERALFORSAMLING: 
Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af november. Det sker  i forbindelse med 
årets afslutningsmatch. For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
3. Gennemgang af regnskab. 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.) 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg til bestyrelse (2 medlemmer er på valg i lige år, 3 medlemmer på valg i ulige år, alle vælges 
for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted). 
7.  Valg af en suppleant til bestyrelsen (Vælges for et år). 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9.  Eventuelt 
 
§ 7. Indkaldelse til generalforsamlingen finder sted ved ophængning af meddelelse herom på 
opslagstavlen i greenfee-rummet samt via mail til medlemmerne senest 14 dage før afholdelse. En 
endelig dagsorden med eventuelle forslag til generalforsamlingen udsendes via opslag og på mail 
senest fem dage før generalforsamlingen finder sted.  
 
§ 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær, matchleder, turleder etc. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
 
§ 9. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.  
 
§ 10. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af enten formanden eller kassereren. Sidstnævnte 
står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af 
regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort, netbank og 
Mobilpay til foreningens konti, samt indgå aftale herom. 
 
Bestyrelsens disponerer mellem generalforsamlingerne suverænt over foreningens midler og 
beslutter, om den ene eller den anden aktivitet skal have støtte eller ej. 
 
Vedtægterne er senest ændret den 2. november 2019.  


