MANNEKLUBBENS VEDTÆGTER 2018:
§1
Foreningens navn er ”MANNEKLUBBEN” med hjemsted i Golfklubben
Storstrømmen, i Guldborgsund Kommune.
§2
FORENINGENS FORMÅL ER:
At give mandlige medlemmer i Golfklubben Storstrømmen et tilbud om en gang om
ugen, at spille en runde golf under matchmæssige forhold - til at fremme af den
enkeltes golfniveau.
At øge det kammeratlige, sociale samvær alle spillere imellem - bl.a. ved at
arrangere udflugter, fællesspisninger m.m.
§3
Som medlem kan alle, som er fyldt 18 år optages og som opfylder følgende
betingelser:
a) Spilleren har opnået et handicap, ved at havde tilegnet sig det grønne kort.
b) Spilleren har et godt kendskab til det ædle spil (herunder etikette og regler)
samt en god tilpasningsevne.
Dispensation fra ovennævnte optagelsesbetingelser kan alene meddeles af
formanden.
§4
Spilledag er onsdag. Der spilles fra april til oktober - begge måneder incl. i henhold
til et fastlagt Matchprogram (derefter Vintersæson).
Der spilles i 2 rækker – således:
Bestyrelsen fastsætter grænsen mellem A og B-Række inden Sæsonstart. (Slag)
Der spilles fortrinsvis slagspil og stableford (pointgivende matcher). Der spilles med
starter som fastlagt i Matchprogram. Start på andre tidspunkter bevirker at man
ikke deltager i dagens match. Ved alle starter sørger de fremmødte for
holdsammensætning - i henhold til det fastlagte matchprogram.

På et hold, som deltager i dagens match - skal der mindst 2 spillere.
Alle spillere skal indskrive sig i Matchbogen, samt udfylde scorekort og forsømmes
dette - er man ikke med i dagens match.

Samlet resultat af sommerturneringen består af de 15 bedste runder.
Point, der er opnået i en række – skal følge med over ved skifte fra A- til B række og
omvendt.
Eclectic indgår over hele sæsonen på datoer i henhold til Matchprogrammet.
Gæstespillere er velkomne på ”Mannedagen” – men der skal betales green-fee til
Golfklubben Storstrømmen for gæsten.
a) Fra 2018 på almindelige manneklubdage må en spiller selv bestemme hvilken
bane der spilles, ( 41, 50, 54, 59 eller 62) med tilpasning af tildelte slag i forhold til
valgte tee sted.
Gælder kun for manneklubbens sommerturnering dog ikke Eclectic og fastlagte
matcher.
Ved starter fra anden tee sted end 59 skal der benyttes maskin udskrevet scorekort.

§5
Kontingenten fastsættes på den årlige generalforsamling for det kommende år efter
forslag fra bestyrelsen. Kontingentindtægterne anvendes til præmier,
fællesarrangementer, venskabsmatcher med andre klubber og administration m.m.
§6
Generalforsamlingen afholdes hvert år på den sidste onsdag i oktober. Indkaldelsen
sker skriftligt med 2 ugers varsel (se § 10).
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig og skal have følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Fastsættelse af næsteårs kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt flertal – gælder også ved en
evt. ophævelse af foreningen: I forbindelse med ophævelsen skal der træffes
beslutning om anvendelse af evt. kassebeholdning. Stemmeret kan ikke udøves i
henhold til skriftlig fuldmagt.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen – skal være bestyrelsen i hænde senest
3 uger før generalforsamlingen.

§7
Bestyrelsen består af: Formand, kasserer og mindst èt yderligere medlem, der
vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen formidler nedsat diverse udvalg til hjælp ved afvikling af bl.a. matcher,
udflugter m.m.
§8
Foreningens regnskab følger perioden fra 1. oktober – 30. september.
Regnskabet skal forud for generalforsamlingen være revideret af den revisor, der
blev valgt på generalforsamlingen.
§9
Medlemmerne er omfattet af en HOLE in ONE kompensation for kotymemæssig
servering straks efter en turnering. Ordningen omfatter spil på almindelige onsdage
i sæsonen og deltagelse i andre arrangementer i ”Manneklubregi”. Kassereren
godtgør mod behørig dokumentation de afholdte udgifter – dog max. 3 gange det
for sæsonen betalte kontingent.
§ 10
Meddelelser fra foreningen, som er opsat på Manneklubbens Opslagstavle –
betragtes som værende kommet til medlemmernes kendskab.
XXX
Vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 1998.
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 2000.
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 2006.
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 26. oktober 2011.
Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 11. december 2013.
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 2017.
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 31. oktober 2018.

