
 
 
 

Vedtægter for Mandagspigerne af 2007. 

 
§ 1 Navn: Klubbens navn er Mandagspigerne af 2007. 
 
§ 2 Formål: Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for i et socialt samvær  
og under hyggelige, afslappede og sportslige korrekte former at spille golf 
på egen bane og evt. at arrangere udflugter til andre baner.  
Klubbens matcher skal afvikles i en ånd, hvor alle taler pænt til hinanden, og hvor 
golfspillet er vigtigt, men hvor det sociale samvær vejer højere. 
 
§ 3 Medlemmer: Medlemskab af H.C.Andersen Golfklub.  Skal være af hunkøn og have et 
max. handicap på 54. Alder er underordnet. 
 
§ 4 Spilledage: 
Vi bestræber os på at spille, som følger: 
Spil på mandage, hvor der slås ud fra hul 1.  
Tidspunkter: Vi går kl 10, med undtagelse af den 1. mandag i måneden og mellem kl. 
16.00 og kl. 17.00 
Matchform: Vi bestræber os på 3-bolde.Der er mulighed for at gå 9 eller 18 huller med 
regulering af handicap herefter. Der bliver spillet med Stableford-point, medmindre andet 
er besluttet.   
Matchmakkere: Der foretages lodtrækning 
Matchfee: 400 kr. pr. sæson.  
Der foretages handicapregulering på alle mandage, hvor der spilles Stableford. 
Fordeling af præmier: Bestyrelsen udarbejder fordelingskriterier og der uddeles præmier 
for hver match den første mandag i måneden i forbindelse med spisning, Præmierne er for 
spil foregående måned. 
  
§ 5 Arrangementer: Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i oktober måned.  
Fællesspisning afholdes den første mandag i hver måned. Det enkelte medlem er selv 
ansvarligt for at tilmelde sig til spisningen efter de af bestyrelsen fastsatte regler. 
 
§ 6 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed med flg. dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af regnskab 
3. Godkendelse af matchfee og starttidspunkter 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
5. Valg til bestyrelse 
• I lige år er 2 af bestyrelsens medlemmer på valg 
• I ulige år er 2 af bestyrelsens medlemmer på valg 
• En valgperiode er min. på 2 år 
6. Valg af suppleant 
7. Eventuelt 
 
§ 7 Indkaldelse: Generalforsamlingen indkaldes med min. 14 dages varsel 
Forslag, som ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 



generalforsamlingen. 
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel 
 
§ 8 Flertal: Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal 
 
 
§ 9 Bestyrelse: Bestyrelsen varetager klubbens daglige aktiviteter og udfører de af  
generalforsamlingen vedtagne beslutninger 
Bestyrelsen konstituerer sig med: 1 formand, 1 sekretær, 1 kasserer, 1 medlem og 1 
suppleant 
 
 
§ 10 Nedlæggelse: Klubben kan kun nedlægges såfremt ¾ af samtlige medlemmer på en  
ekstraordinær generalforsamling har stemt for nedlæggelsen.  
Hvis klubben nedlægges/ophører vil evt indestående på klubbens konto tilfalde Kræftens 
Bekæmpelse (kampen mod brystkræft). 
 
  
Bestyrelsen 
Godkendt 5.oktober 2020 
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