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Der indkaldes til 

Ordinær generalforsamling 
tirsdag, den 3. november 2015 i Restaurant Greenen, 

- efter tirsdagsturneringen (9 huller) og spisning 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 

 
2. Orientering ved formanden  

 
3. Fremlæggelse af regnskabet 

- herunder bestyrelsens forslag til anvendelse af evt. overskud 
 

4. Fastlæggelse af medlems- og spilledagskontingenter 
 

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter 
b. Tre forslag om afviklingen af Seniorklubbens turneringer 
c. Tre forslag om Årsscorekortet 
d. To forslag om anvendelse af Pedro 
e. Et forslag om mere holdspil 
Alle forslag er vedhæftet denne indkaldelse. 

 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

På valg er:  
Til bestyrelsen:  - for en to-årig periode: 
 John Andersen, Knud Mønsted og Leif Madsen 

 - som alle modtager genvalg  
Som suppleanter:  - for en et-årig periode 
 Vagn Høj Nielsen og Børge Lund,  

 - som begge to modtager valg 
  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg er: 
Revisor:  Tage Marcussen, som ikke modtager genvalg. 
 Bestyrelsen foreslår valg af Anker Bladt 
Revisorsuppleant: Preben Schmidt, som modtager genvalg 
 

8. Eventuelt 
 
Efter generalforsamlingen offentliggøres årets titler og mesterskaber, med overrækkelse af 
præmier og pokaler. 
 
På bestyrelsens vegne 
John Andersen, formand 

Justeret dagsorden af 
12. okt. 2015/hkj 
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Bestyrelsens forslag til  
Ændringer i ”Vedtægter for Seniorklubben i Vejen Golfklub” 

- ved den ordinære generalforsamling 3. november 2015 
 

Nuv. 
nr. 

Nugældende tekst Nyt 
nr. 

Ændringsforslag 
Redaktionelle ændringer er skrevet med kursiv 

Betydende ændringer er skrevet fed kursiv 

Bemærkninger 

1 Seniorklubbens formål er at styrke fællesska-
bet i Vejen Golfklub ved vort engagement i 
golfspillet, kammeratskabet og socialt samvær. 
 

§1 Navn og formål 
Klubbens navn er Seniorklubben, og den er en Klub i Klubben i Vejen Golfklub. 
Seniorklubbens formål er at styrke fællesskabet i Vejen Golfklub ved vort enga-
gement i golfspillet, kammeratskabet og socialt samvær. 

 

2 Vejen Golfklubs mandlige medlemmer, der 
mindst fylder 55 år i løbet af året, kan optages 
som aktive medlemmer i Seniorklubben. Besty-
relsen kan dispensere fra optagelsesalderen, 
hvis forholdene taler for det. Bestyrelsen fast-
sætter den øverste grænse for antal medlem-
mer. Bestyrelsen kan fastsætte en handicap-
grænse for nye medlemmer. 

§2 Medlemmer 
Vejen Golfklubs mandlige medlemmer, der er fyldt eller mindst fylder 55 år i 
løbet af medlemsåret 1. april – 31. marts, kan optages som aktive medlemmer i 
Seniorklubben.  
Bestyrelsen kan dispensere fra optagelsesalderen, hvis forholdene taler for det.  
Bestyrelsen fastsætter den øverste grænse for antal medlemmer.  
Bestyrelsen kan fastsætte et handicap-maksimum grænse for nye medlemmer.  
 
Mandlige medlemmer af Vejen Golfklub og mandlige spillere med DGU-kort, der 
er fyldt 55 år, kan deltage i de ugentlige turneringer matcher som gæstespiller 
mod betaling af gæstespillerkontingent. 
Gæstespillere deltager i matchpræmierækken. 
Gæstespillere kan ikke deltage i udflugter. 

En præcisering, da det ellers kan 
forveksles med kalenderår eller 
regnskabsår. 

 
 
 
 
Gæstespillere skal være jævnald-
rende med medlemmerne. 
Se bemærkninger under § 7 om udtryk-
kene matcher og turneringer. 
Det er selvfølge, at de kan blande sig i 
præmierækken, da de betaler gæste-
spillerkontingent og spilledagskontin-
gent. 

4 Mandlige gæstespillere kan deltage i matchen 
uanset alder mod betaling af et beløb, der 
fastsættes af bestyrelsen. Gæstespillere delta-
ger i matchpræmierækken. 
 

5 Den årlige generalforsamling fastsætter med-
lemskontingentet for perioden 1. april til 31. 
marts, samt et spilledagskontingent for som-
mer- og vinterperioden. Der vil blive ydet re-
duktion af medlemskontingentet for nye spille-
re, der melder sig ind i løbet af sæsonen – 
(årskontingentet:12) x resterende antal måne-

§3 Kontingenter 
Den årlige ordinære generalforsamling fastsætter medlemskontingentet for 
medlemsåret 1. april til 31. marts, samt et spilledagskontingent for sommer- og 
vinterperioden og et gæstespillerkontingent.  
 
Medlemmer, der melder sig ind i løbet af medlemsåret betaler forholdsmæssigt 
kontingent for resten af sæsonen, beregnet som det kvartårlige medlemskon-

 
 
 
 
 
Det er mere enkelt for turneringsle-
delsen at modtage nye medlemmer 

Bilag til dagsordenens pkt. 6 
Revideret udgave med æn-
dring i § 1 om navnet..  
12.10.15/hkj  



der 
 

tingent gange antal resterende kvartaler, inkl. indmeldelseskvartalet. 
Medlemmer, der fylder 80 år i medlemsåret, betaler halvt medlemskontingent. 

i løbet af året på en travl spille-
dagsmorgen. 

7 Generalforsamling afholdes hvert år efter 1. 
eller 2. match i november med følgende dags-
orden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Orientering ved formanden. 
3. Fremlæggelse af regnskabet – 

herunder bestyrelsens forslag til 
anvendelse af evt. overskud. 

4. Fastlæggelse af medlems- og spil-
ledagskontingent. 

5. Forslag fra bestyrelse og med-
lemmer. 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
I lige år vælges 2 medlemmer. 
I ulige år vælges 3 medlemmer. 
På valg er: 

 
Valgperioden for bestyrelsen er 2 
år. Genvalg kan finde sted.
   

7. Valg af revisor og revisorsupple-
ant. 

8. Eventuelt. 
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrel-
sen i hænde senest 1. tirsdag i oktober. 
Forslag til generalforsamlingen synliggøres ved 
opslag i seniorklubbens skab ved klubhuset 
sammen med indkaldelse til generalforsamlin-
gen senest 14 dage før afholdelse af general-
forsamlingen. 
Disse vedtægter kan ændres på en ordinær 
eller ekstraordinær generalforsamling, hvis 
forslaget har været optaget på dagsordenen, 
og 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

§4 Ordinær generalforsamling 
Seniorklubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter på første 1. eller anden uge-
turneringsdag 2. match i november. 
Den indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelse sker ved opslag på Seni-
orklubbens opslagstavle og elektronisk. 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af stemmetællere  
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning Orientering ved formanden 
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, – herunder bestyrelsens for-

slag til anvendelse af eventuelt overskud 
5. Fastlæggelse af medlems-, spilledags-, og gæstespillerkontingent 
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

På valg er: - med angivelse af hvilke personer, der er på valg 
Valgperioden for bestyrelsen er 2 år. Genvalg kan finde sted.   

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
9. Eventuelt. 
 
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den første 1. 
tirsdag i oktober. 
Forslag til generalforsamlingen synliggøres ved opslag i seniorklubbens skab ved 
klubhuset sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen senest 14 dage før 
afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Disse vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsam-
ling, hvis forslaget har været optaget på dagsordenen, og 2/3 af de fremmødte 
stemmer for forslaget. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Præcisering af ansvar 
 
 
Elektronisk vil sige pr. e-mail og 
hjemmeside. 
 
Stemmetællere skal kunne bruges 
ved valg af dirigent 
En beretning er mere forpligtende 
end en orientering 
 
 
 
 
 
 
Flyttet til § 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flyttet til særskilt § 9 



8 Der kan afholdes ekstraordinær generalforsam-
ling, såfremt et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af 
medlemmerne ønsker det. 
 

§5 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nød-
vendigt.  
Hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet an-
modning til formanden om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, 
skal den afholdes senest tre uger efter anmodningen er modtaget af forman-
den. 
Indkaldelse sker på samme måde som for den ordinære generalforsamling og 
med mindst to ugers varsel. 

 

3 Seniorklubben ledes af en bestyrelse på 5 med-
lemmer med 2 valgte suppleanter. I lige år 
vælges 2 medlemmer.  
I ulige år vælges 3 medlemmer. De 2 supplean-
ter er på valg hvert år.  

§6 Bestyrelsen 
Seniorklubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der er valgt af gene-
ralforsamlingen for en to-årig periode. 
I lige år vælges to medlemmer og i ulige år vælges tre medlemmer.  
Genvalg kan finde sted. 
To suppleanter er på valg hvert år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær 
senest to uger efter den ordinære generalforsamling. 
 
Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder og opgaver uden stemmeret. 

Valgperioder er allerede nævnt 
under generalforsamling. 
 
 Pt. er der ingen næstformand, men 
der er situationer, hvor formanden 
har forfald og en valgt næstformand 
kan træde i stedet. F. eks. ved po-
kaloverrækkelser og formandsmø-
der i Vejen Golfklub. 
Den gældende praksis om supple-
anternes virke indskrives, da det 
ikke er normalt, at suppleanter 
deltager på denne måde.  

6 Bestyrelsen planlægger klubbens turnerings-
program og fastsætter de nærmere regler for 
matchafvikling, herunder udflugter, venskabs-
matcher og klubmesterskaber. Disse retnings-
linjer udleveres til medlemmerne og slås op på 
klubbens opslagstavle. 

§7 Bestyrelsens virke 
Bestyrelsen fastlægger klubbens årsprogram. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for matchturneringsafvikling, herun-
der udflugter, venskabsturneringermatcher, klubmesterskaber og præmieom-
fang.  
Disse retningslinjer udleveres til medlemmerne og slås op på klubbens opslags-
tavle regler publiceres for medlemmerne på Vejen Golfklubs hjemmeside og på 
Seniorklubbens opslagstavle.  
 
Bestyrelsen er godkendt af Vejen Golfklubs Turneringsudvalg til at afvikle tur-
neringer, som er tællende til handicapregulering. 
Alle Seniorklubbens turneringer er ”Tællende turneringer”.  

Uddrag af Dansk Golfunions: 
Handicapsystemet 2012  
§ 3.6 Tællende scorer 
Begreberne "match" og "turnering" 
sammenblandes ofte. I nærværen-
de fremstilling er tilstræbt samme 
terminologi som i Golfreglerne, dvs. 
ordet "match" dækker en konkur-
rence mellem to (eller få) "sider" i 
samme spillegruppe og altid i form 
af hulspil, og "turnering" en slag-
spilsaktivitet, herunder også stable-
ford- og par turneringer, med flere 
spillegrupper.  
 
--- 



Seniorklubben spiller turneringer 
fordi scoren altid indberettes som 
tællende med efterfølgende hcp-
regulering. 

  §8 Økonomi, regnskab og revision 
Seniorklubbens regnskabsår er 1. november– 31. oktober. 
Kassereren fører Seniorklubbens regnskab og står for opkrævning af kontin-
genter samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over Seniorklubbens 
bankkonti. 
 
Regnskabet revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen for en to-årig 
periode. En revisorsuppleant er på valg hvert år. 
Genvalg kan finde sted.  

Ny, men vedtægtsnødvendig be-
stemmelse. 

(7) Disse vedtægter kan ændres på en ordinær 
eller ekstraordinær generalforsamling, hvis 
forslaget har været optaget på dagsordenen, 
og 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

§9 Vedtægtsændringer 
Disse vedtægter kan ændres af en ordinær eller ekstraordinær generalforsam-
ling, hvis forslaget har været optaget på dagsordenen, og to tredjedele af de 
fremmødte stemmer for forslaget. 

Flyttet til dette selvstændige punkt 
fra sidste afsnit om generalforsam-
ling. 

  §10 Opløsning 
Opløsning af Seniorklubben kan kun finde sted når det er vedtaget af en ordi-
nær generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 
Ved begge generalforsamlinger skal mindst to tredjedele af de fremmødte 
stemme for opløsning. 
Seniorklubbens eventuelle formue overdrages til Vejen Golfklub, som skal an-
vende midlerne til arbejdet med klubbens børne- og ungdomsarbejde.  

Der bør være en opløsningsbe-
stemmelse og angivelse af, hvorle-
des formuen skal anvendes. 

 Således ændret på generalforsamlingen den 
9.11.2004 
P. Bent Jensen,  Dirigent  
 

  
Vedtaget ved oprettelsen, den 21. februar 1995 
- og senest ændret af den ordinære generalforsamling den 3. november 2015. 
 
 
 
_____________________________  __________________________________ 
Dirigent   Formand 
 
 

 
 
Det er sikkert, at den blev ”opret-
tet” den 21. februar 1995, iflg. no-
tits i Udspil nr. 2, 1995. 

 
12.10.15/hkj 
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Bilag til dagsordenens pkt. 6 

Samlet oversigt over medlemmers forslag til behandling 
på den ordinære generalforsamling 2015 

 

Om afviklingen af Seniorklubbens turneringer 

Flemming Nissens tre forslag, - alle modtaget pr. e-mail den 15. sept. 2015 

Forslag 1:  
Ifm med det årlige seniormesterskab foreslår jeg, at holdene, der sendes ud på diverse huller ifm 
afviklingen af A-rækkens slagspil, ændres til udelukkende at bestå af spillere, der skal spille slagspil, 
mens B-rækken, der spiller stableford, udelukkende består af spillere fra B-rækken.  

Forslag 2:  
I øvrigt foreslår jeg generelt, at når A-rækken skal spille slagspil, består holdene udelukkende af A-
spillere 

Forslag 3:  
Vi ser på hver eneste spilledag, at bestyrelsen spiller i samme bold. Dette sker sandsynligvis, fordi 
bestyrelsen gerne vil være færdigspillet før de andre hold, af hensyn til opgørelsen. Dog er der jo 
udpeget 2 personer til at varetage denne opgave pr. spilledag. Derfor foreslår jeg, at den del af 
bestyrelsen, der ikke deltager i opgørelsesarbejdet, blander sig på de øvrige hold. 

-----------------------------------  

Om Årsscorekortet 

Hans Nielsens forslag, - modtaget pr. e-mail den 24. sept. 2015  
Der skal kunne skrives tre resultater på årsscorekortet pr. gang. 

Sigfred Thorkilsens forslag, - modtaget pr. e-mail den 27. sept. 2015 
Der skal kunne skrives/påføres alle de resultater pr. runde, man vil, og ikke som nu kun 2 pr. runde.  Når det 
lakker mod enden af sæsonen, vil man alligevel mangle nogle hulresultater. Jeg tror dog det vil kunne få flere til at 
deltage. 

Tonny Olesens forslag, - modtaget pr. e-mail den 30. sept. 2015 
Jeg har på fornemmelsen, at årets scorekort ikke benyttes af mange, hvorfor jeg gerne vil stille forslag om, at de 
midler som anvendes dertil, bruges anderledes.  
 
Enten: Årets scorekort udgår og provenuet anvendes på følgende måde: 
Der bliver fremover udvalgt et birdie-hul, som giver en flaske vin for et slag under hullets par.  
Det kunne være på par 3 hul nr. 2, 5, eller 13, eller par 4 hul 1 eller 10.   

Provenuet kunne også anvendes til at tilføje et ekstra par 3 hul, således at der i lige uger var hulpræmie på 2, 5 og 
7.  Ulige uger 13 og 15.   

Eller: Alternativt vil jeg foreslå, såfremt årets scorekort bevares, at nuværende ordning med max 2 huller pr. gang 
ophæves, og erstattes af ingen begrænsninger overhovedet. 
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Bilag til dagsordenens pkt. 6 

 Om Pedro-anvendelse 

Hans Nielsens forslag, - modtaget pr. e-mail den 24. sept. 2015 
Pedro skal maks. kunne få 28 points.  
Eller også tildeles han blot 2 points på alle Par 4 huller. 
 

Tonny Olesens forslag, - modtaget pr. e-mail den 30. sept. 2015 
Når der spilles holdspil, hvor Pedro indgår, er det på følgende måde: 
Pedro tæller 0 på par 3 huller, 2 på par 4 og 2 på par 5 huller. 
Det vil så give Pedro ca. 26 slag og det er mere i overensstemmelse med vores gennemsnit end de nuværende  
36! 
Denne model kan anvendes overalt. 
 
---------------------------------------  

Sigfred Thorkilsens forslag om holdspil, - modtaget pr. e-mail den 27. sept. 2015 

Ligeledes vil jeg foreslå, at der 2-4 gange i sæsonen spilles holdspil ud over på vore udflugter. Dette vil fremme 
både det sociale samt holdånden, øge fællesskabet og interessen for de andre spillere på holdet. Dette synes jeg 
er et positiv ting, som mærkes på vore udflugter, hvor holdspillet også er en del turneringen.  

På disse dage skal der så ikke indberettes resultater, da holdet skal have lov til at give råd og anvisninger til de 
øvrige på holdet. 

---------------------------------------- 

 


