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1 KLUBBENS NAVN OG FORMÅL. 
Klubbens navn er ”Mens Section” 

Klubben er en Klub i Klubben med det formål at samle golfspillere til kammeratligt 
samvær, at udvikle spillernes kunnen, at øge spillernes viden om golf spillet samt at 
arrangere turneringer på egen og fremmede baner 

2 MEDLEMSKAB. 
Kun mandlige medlemmer af BGK kan optages som medlemmer. 

For optagelse i klubben kræves at spilleren har et gyldigt DGU kort uden mærke og at 
spilleren er fyldt 18 år. Optagelse sker ved henvendelse til klubbens Ledelse. 

Medlemsantallet er, efter aftale med BGK’s bestyrelse begrænset til 85, overskydende 
kan noteres på en venteliste. 

Udmeldelse af klubben sker ved henvendelse til Ledelsen og det kan kun ske ved 
slutningen af en sæson (1. november). 

3 KONTINGENT. 
Ledelsen fremlægger forslag til medlemskontingentet til godkendelse på den årlige 
generalforsamling. Kontingentet indsættes før sæsonstart på klubbens bankkonto.  

Manglende betaling af kontingent medfører, at medlemmet udelukkes af klubben. 

Kontingentet bruges til tilskud til greenfee ved venskabsmatcher, udflugten og Ryder Cup 
matchen samt diverse øvrige udgifter. 

4 TURNERINGSFEE. 
Turneringsfee bruges til præmier i den ugentlige turnering. 

5 GÆSTESPILLERE. 
Gæstespiller kan deltage, hvis de har et gyldigt DGU kort uden mærke og er fyldt 18 år. 

Gæstespiller betaler turneringsfee, men kan ikke modtage evt. præmie. 

De dage hvor der spilles holdspil (Sokrates) betaler gæster dobbelt turneringsfee og kan 
modtage Sokrates præmie. 

6 SÆSONPLAN. 
Ledelsen udarbejder en sæsonplan der udsendes til medlemmerne senest den 15. februar. 

Sæsonplanen skal indeholde: 

 Plan for torsdagsturneringen (der spilles hver torsdag, dog ikke på helligdage i 
henhold til gældende bestemmelser herfor). 

 Den sidste torsdag i måneden spilles Stableford og holdspil (Sokrates) med 
efterfølgende fælles spisning. 

 Øvrige torsdage spilles slagspil eller Stableford. 

 Venskabsmatch mod Ladies Section, BGK (skiftevis en tirsdag og en torsdag). 

 Venskabsmatch mod Torsdagsherrerne, Vejen (skiftevis i Vejen og på 
Breinholtgård). 

 Udflugt med spil på fremmed bane. 

 Ryder-cup mod Torsdagsherrerne, Vejen (afvikles en lørdag, skiftevis i Vejen og 
på Breinholtgård). 

 Orientering om hulspilturnering der afholdes i henhold til gældende 
bestemmelser herfor. 

7 LEDELSE AF KLUBBEN. 
Ledelsen består af 3 personer. 
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Der vælges / genvælges 1 hver år for 3 år ad gangen. 

Generalforsamlingen tildeler Ledelsen uindskrænkede beføjelser til ledelse af klubben. 

Ledelsen konstituerer sig selv. 

8 REVISION 
Revisor vælges for 1 år ad gangen. 

Revisor reviderer og påtegner inden den årlige generalforsamling det af kassereren 
udfærdigede årsregnskab. 

Revisor skal til enhver tid have adgang til at se regnskab og beholdninger. 

9 GENERALFORSAMLING. 
Den årlige, ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af oktober måned. 

Datoen for generalforsamlingen skal fremgå af spilleplanen og herudover sker 
indkaldelse ved opslag på hjemmesiden med mindst 2 ugers varsel. 

Hvert medlem har én stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Behandlede spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

Dagsorden er følgende: 

1. Valg af dirigent. 

2. Orientering fra Ledelsen om året der er gået. 

3. Kassererens gennemgår der reviderede regnskab samt det kommende års budget. 

4. Godkendelse af kontingent og turneringsfee for det kommende år. 

5. Forslag fra Ledelsen / medlemmer. 

6. Valg af 1 medlem til Ledelsen. 

7. Valg af revisor. 

8. Uddeling af vandrepokal til årets spiller i henholdsvis A- og B-rækken. 

9. Uddeling af Erik Hansens mindepokal til vinderen af udflugtsturneringen. 

10. Uddeling af vandrepokal til årets hulspilmester. 

11. Eventuelt. 

Evt. forslag fra medlemmer skal være Ledelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når Ledelsen finder det fornødent, når 1/3 
af medlemmerne fremsætter begæring herom til Ledelsen eller når generalforsamlingen 
beslutter det. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved opslag på hjemmesiden med 
mindst 2 ugers varsel. 

10 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling med 
mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. 

11 OPHØR. 
Opløsning af klubben skal ske på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af samtlige 
medlemmer. Såfremt der ikke er mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede til stede på 
generalforsamlingen, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 
dages varsel. Her kan opløsning vedtages hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

Ved klubbens opløsning skal evt. klubformue ubeskåret overdrages til Breinholtgård Golf 
Klubs juniorafdeling. 

 
Konsekvensrettelse efter generalforsamling den 22. oktober 2020 
(Pkt. 6 - Venskabsmatch mod Skærbæk Mølle udgår). 


