Bilag 1

Vedtægter for ”Blåvandshuk Ladies”

Formål:

At spille golf og have hyggeligt samvær.

Medlemskab:

Alle er velkomne – dog kræves der max. handicap 43 ved
indmeldelse. Ændres handicappet senere til over 43, kan man
forblive medlem.

Spilledag:

Tirsdag kl. 16.30 med mødetid kl. 16.15 fra første tirsdag i
april til sidste tirsdag i september.

Kontingent:

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent pt. 250
kr. Ud over dette betaler hver spiller 20 kr. pr. gang. Pengene
anvendes til præmier, tilskud til den årlige udflugt og
venskabsmatcher samt andre tiltag til gavn for
medlemmerne.

Gæstespillere:

Gæstespillere med max. handicap 43 er velkomne og betaler
20 kr. pr. gang og deltager i præmieuddelingen.

Præmier:

Der spilles hver tirsdag om 1 – 3 præmier afhængig af antal
spillere.
1 præmie ved 1–10 spillere
2 præmier ved 11–15 spillere
3 præmier ved 16 spillere og over
Hver spiller kan kun vinde én af ovennævnte præmie hver
måned. Der gives altid en flaske vin til en spiller med 37 point
og derover – dog kan en spiller ikke modtage både en
præmie og en flaske vin samme gang.
Præmien for ”nærmest flag” og for en ”birdie” kan vindes
hver gang.

Ved pointlighed vinder spilleren med det laveste handicap i
alle sammenhænge.
Månedspoint:

Der uddeles månedspoint til dagens vindere – dette gælder
også ved spil på udebane.
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Den sidste tirsdag i måneden er der præmier til de 3 spillere
med flest månedspoint.
”Andet spil”:

I måneder med 5 tirsdage spilles der ”andet spil” den 4.
tirsdag i måneden. Der gives ikke månedspoint, og
resultaterne indgår ikke i det samlede pointregnskab.
Bestyrelsen bestemmer og sætter rammerne for ”andet spil”.

Årlig udflugt:

Den 3. weekend i september arrangeres der en udflugt med
spil og overnatning.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 3 personer, hvoraf 2 er på valg i lige år
og 1 på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
En suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Regnskabet skal gennemgås af et medlem af klubben som
”revisor”.

Tegningsregler:

Klubben tegnes af hele bestyrelsen.

Generalforsamling:

Den sidste tirsdag i september afholdes der
generalforsamling efter matchen. Indkaldelse sendes ud til
medlemmerne og hænges på opslagstavlen med følgende
dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.

3) Formandens beretning.
4) Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.
5) Indkomne forslag (afleveres til bestyrelsen senest en uge
inden generalforsamlingen).
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af suppleant.
8) Valg af ”revisor”.
9) Eventuelt.
Opløsning:

Ved opløsning af ”Blåvandshuk Ladies” skal evt. kassebeholdning anvendes på medlemmerne.

Ændret på generalforsamlingen 24. september 2019

