
 

Bestyrelsen 

KLUBREGLER (enkelte justeringer vedtaget på generalforsamlingen den 19. oktober 2015) 

1. Klubbens formål er at samle seniorspillere, der er medlem af BGK til golfspil i ugentlige turneringer. 
Det er endvidere klubbens formål, at udfolde andre aktiviteter, der fremmer kammeratskabet mellem 
medlemmerne og som gør det attraktivt at være medlem af BGK. 
I seniorklubben kan der optages både kvinder og mænd, der har opnået et spillehandicap på 48. 
Aldersgrænsen for kvinder og mænd er 55 år, når dette opfyldes i spilleåret. 

2. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 – 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen, dog således at 2 – 4 er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kaptajn, kasserer og 
øvrige poster efter behov 
I ulige år vælges endvidere en suppleant også for 2 år. 
I ulige år vælges revisor for 2 år og 1 år forskudt en revisorsuppleant, ligeledes for 2 år. 

3. Spilledag er mandag. Der spilles i sommerhalvåret såfremt vejrliget og banens tilstand tillader det. 
Åbningsturnering spilles første mandag efter sommertids start og afslutningsturnering sidste mandag før 
sommertids ophør. 
Der spilles normalt stableford, men slagspil, hulspil, greensome og andre spilformer kan fastlægges af 
matchkomiteen efter aftale med bestyrelsen. 
Der spilles så vidt muligt i 3- eller 4-bolde og man kan ved ankomsten vælge at spille 9 huller eller 18 huller. 
Eksterne gæstespillere, dvs. ikke BGK medlemmer er tilladt, når de opfylder betingelserne for spil på stor 
bane. 
Mødetidspunkt og aflevering af scorekort kl. 08:15 og første start kl. 08:30 for 18-huller. 
Mødetidspunkt og aflevering af scorekort kl. 09:45 og første start kl. 10:00 for 9-huller. 
Mødetidspunkter kan af bestyrelsen ændres efter behov og årstid. 
Blandt de rettidigt afleverede scorekort trækkes der lod om startrækkefølgen, dog således at 
bestyrelsen/matchledelsen kommer med i de første bolde. 

4. Efter turneringen samles man i restauranten, receptionen eller klublokalet for aflevering af scorekort. 
Matchledelsen sørger for, at alle scorekort, der er forsynet med X i EDS-rubrikken bliver indrapporteret til 
Golfbox og handicapberigtiget. Såfremt en spiller ikke ønsker at blive reguleret med en score over 36 point, 
vil den pågældende spiller ikke få præmie denne dag, og så kan hun/han ikke modtage præmie for spil i 
seniorklubben resten af det pågældende kalenderår. 

5. Kontingent for 1 år er 500,00 kr. 
Der uddeles hver spilledag præmiebeviser. Præmiebeviser kan benyttes som betaling i klubbens Proshop 
eller Restaurant. 
Beviser der uddeles i løbet af et kalenderår bliver ugyldige efter kalenderårets udgang. 
Præmier uddeles forholdsmæssigt for 9-huls og 18-huls spillere, bestemt af bestyrelsen. 

6. Mindst én gang om året arrangeres en tur med turnering på en fremmed bane. 
På disse turer og ved andre arrangementer kan ægtefælle eller samboende/samlever deltage mod betaling af 
udgifterne. 

7. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober og indkaldes med 14 dages varsel af 
kaptajnen, bilagt dagsorden med mindst følgende indhold: 

1. Valg af dirigent. 
2. Kaptajnens beretning for det forløbne år og bestyrelsens tanker om det følgende år. 
3. Kassereren forelægger regnskabet. 
4. Behandling af emner indbragt af medlemmer eller bestyrelse. 
5. Valg af bestyrelse og revisor med suppleanter. 

Der er skriftlig afstemning blot ét medlem kræver det. 
6. Eventuelt og afslutning. 

8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt mindst 10 medlemmer 
ved deres underskrift kræver det. Regler for tidsfrist er de samme som for en ordinær generalforsamling. 

9. Der er medlemsbegrænsning til 100 medlemmer, der kun kan overskrides ved tilgang af ægtefælle, eller 
samboende/samlever. Medlemsskabet er ikke betinget af, at man har samme postadresse. 
Der kan kun anmodes om optagelse ved årsskiftet. Som medlem af seniorklubben har man kun mulighed for 
én gang at få en samboende/samlever meldt ind i klubben uden om ventelisten. 

De hidtil gældende klubregler, senest ændret på ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 2013 udgår og 
erstattes af ovenstående (enkelte justeringer som er vedtaget på generalforsamling den 19. oktober 2015.) 


