
 

§ 1 
Klubbens formål er den bedst mulige kom-
bination af golfspil og selskabeligt samvær. 
 

§ 2 
Herremedlemmer af Sønderjyllands golfklub, der 
er fyldt 25 år, og som har et maximalt spille-
handicap, der fastsættes af den til enhver tid 
siddende bestyrelse, kan optages som 
medlemmer i klubben. 
 

§ 3 
Det normale klubhandicap anvendes. Der spilles i 
en A-række og en B-række. Indplacering sker i 
forhold til handicap ved indmelding. Der 
tilstræbes to lige store grupper. Man spiller i 
samme gruppe hele året, uanset evt. ændring i 
handicap i årets løb. 
 

§ 4 
Turneringer afvikles i henhold til ”Torsdags-
herrernes almindelige matchbestemmelser”, der 
udformes af bestyrelsen hvert år forud for 
sæsonen. 
 
Præmier udleveres kun, hvis spilleren deltager i 
spisningen og dermed er til stede ved præmie-
uddelingen. I modsat fald går præmien videre til 
næste spiller i præmierækken. Præmier for 
nærmest flaget anvendes efter sponsors ønske, 
eller tilfalder klubben, såfremt spilleren ikke er til 
stede. 
Alene medlemmer af Torsdagsherrerne kan 
komme i præmierækkerne. 
 
Ved sæsonafslutning anvendes den resterende 
del af klubbens midler til sæsonpræmier og/eller 
afslutningsfest. Bestyrelsen har dog mulighed for 
at overføre et mindre kontant-beløb, samt 
beholdninger af præmier og lign. til den efter-
følgende sæson. 
 

§ 5 
Gæster fra andre klubber kan lejlighedsvis 
deltage i klubbens matcher mod et startgebyr på 
30 kr., plus almindelig green-fee. 
 

 
 

§ 6 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert 
år inden udgangen af april måned. Generalfor-
samlingen varsles mindst en måned før ved 
opslag på opslagstavlen i omklædnings-lokalet, på 
klubbens hjemmeside og ved udsendelse pr. mail 
til de medlemmer, som har opgivet deres 
mailadresse. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter 
generalforsamlingens eller bestyrelsens 
beslutninger eller efter skriftlig anmodning til 
bestyrelsen underskrevet af mindst 20 af 
klubbens medlemmer. 
 
Begæring om ekstraordinær generalforsamling 
skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet, 
og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 
uger efter, at bestyrelsen har modtaget 
begæringen. Ekstraordinær generalforsamling 
varsles mindst 8 dage før ved opslag på opslags-
tavlen i omklædningslokalet, på klubbens 
hjemmeside og ved udsendelse pr. mail til de 
medlemmer, som har oplyst deres mailadresse. 
 

§ 7 
Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens aktiviteter i den 

forløbne sæson v/formanden 
3. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskab for året samt budget for det 
kommende år v/kassereren 

4. Indkomne forslag 
a) Fra bestyrelsen 
b) Fra medlemmerne (forslag skal være 
     bestyrelsens formand i hænde 14 dage 
     før generalforsamlingen) 

5. Valg til bestyrelsen 
6. Valg af 2 suppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Fastsættelse af næste års kontingent 
9. Eventuelt 

 
 
 
 



 
§ 8 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemme-
flertal ved håndsoprækning, med mindre der 
ønskes skriftlig afstemning. 
 

§ 9 
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt 
for 2 år ad gangen. I ulige år afgår 3 medlemmer 
og i lige år 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen 
samt en revisor og en revisorsuppleant for 1 år ad 
gangen. 
 

§ 10 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
kasserer og sekretær. 
 

§ 10, A 
Kassereren og formanden kan hver for sig 
disponere alene over klubbens konti i 
pengeinstitut. 
 

§ 11 
Bestyrelsen udformer et matchprogram og drager 
omsorg for dets gennemførsel i et omfang, der 
passer til den af golfklubbens turneringsudvalg 
tildelte starttid. 
 
Det tilstræbes, at der er spisning ca. kl. 19.30 på 
flest mulige spilledage i sæsonens løb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 12 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun 
tages på en i dette øjemed indkaldt ekstra-
ordinær generalforsamling. 
 
Til vedtagelsen kræves, at mindst halvdelen af 
klubbens medlemmer er til stede, og at mindst 
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, 
skal bestyrelsen indkalde til en ny general-
forsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter. 
På denne generalforsamling kan forslaget 
vedtages hvis 2/3 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor 
– uden hensyn til de fremmødte stemme-
berettigedes antal. 
 
Vedtages opløsningen, træffer generalfor-
samlingen bestemmelse om afvikling af klubbens 
aktiver og passiver. Et eventuelt overskud ved 
klubbens opløsning tilfalder formål, som 
besluttes på generalforsamlingen. 
 
 
Generalforsamlingen, den 8. oktober 2020 


