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Vedtægter  

FOR SENIORMIX 

I SKÆRBÆK MØLLE GOLFKLUB ØLGOD. 

 
Klubbens formål: 

Formålet med Seniormix er, udover at dygtiggøre sig i golfspillet, at vedligeholde og udvide 

kendskabet til golf og etiketteregler, arrangere matcher samt at kombinere golfspillet med hyggeligt 

samvær. 

 

Medlemmer: 

Som medlem kan optages senior herrer og damer, der er medlemmer af Skærbæk Mølle Golfklub 

Ølgod. 

 

Kontingent: 

Fastsættes af Generalforsamlingen. 

 

Matchfee: 

Fastsættes af Generalforsamlingen. Beløbet går til mad og præmier. 

 

Gæstespillere: 

Er altid velkomne til at spille med i Seniormix mod betaling af matchfee + 20,00 kr. og hvis det 

drejer sig om ikke medlemmer af Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod, desuden betaling af greenfee. 

 

Spilledag: 

Torsdage kl. 8.00 hvis ikke andet er aftalt. Tilmelding skal ske på Golfbox. Bestyrelsen beslutter 

seneste tidspunkt. 

 

Rækker: 

Bestyrelsen er ansvarlig for holdsammensætningen. Der spilles i 1, 2 eller 3 rækker alt efter 

deltagerantal og spilleformer. 

Der uddeles præmier i forhold til antal deltagere.  

 

Socialt samvær: 

Efter hver match er der socialt samvær og fællesspisning. Medlemmerne skiftes efter tur til at 

indkøbe maden og arrangere denne. Der er hængt madplan op på opslagstavlen, hvor 

medlemmerne selv skriver sig på og man må gerne gå sammen om madopgaven. 

Drikkevarer skal købes af golfklubben. 

Det forventes, at alle giver en hånd med ved arrangementer, borddækning, oprydning mv. På 

opslagstavlen kan man også skrive sig på som oprydder ved arrangementer m.v. 

 

Matchformer: 

Der veksles mellem forskellige spilleformer. Mellem Stableford, Slagspil og Hulspil, ligesom der 

veksles mellem singlespil og holdspil.  

 

 

 

Præmieoverrækkelse: 
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Dagens præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter matchen og frokosten. Præmiemodtageren 

skal være personligt tilstede. Der kan dog gives dispensation, hvis der er en gyldig grund til fravær. 

 

Bestyrelsen: 

Består af 5 medlemmer. 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Valgperioden 

er 2 år ad gangen og der kan ske genvalg. 

Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter. Der vælges hvert år 2 revisorer, skiftevis på valg. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer foregår ved skriftlig afstemning eller efter dirigentens 

anvisning. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter Generalforsamlingen – senest inden 8 dage. 

 

Generalforsamlingen: 

Ordinær generalforsamling afholdes sidst i oktober eller først i november. Der indkaldes ved 

opslag på opslagstavlen og via mail senest 3 uger i forvejen med angivelse af dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren aflægger regnskab 

4. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisorer 

8. Evt. 

 

Ekstraordinær generalforsamling: 

Afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer 

fremsender skriftlig begæring herom. Reglerne herfor er som for den ordinære generalforsamling. 

 

Foreningens opløsning: 

Kan kun ske, hvis dette vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse 

generalforsamlinger afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og 3/4 af de fremmødte skal 

stemme for opløsningen. 

Ved ophør skal foreningens eventuelle formue overdrages til Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod. 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, afholdt den 31. oktober 2019.  
 

 

Bestyrelsen 

 


