
Vedtægter for ½ to pigerne Kaj Lykke Golfklub 

1. Klubbens navn er : 1/2to pigerne Kaj Lykke Golfklub. 

 

2. Klubbens formål er at spille golf, samt have 
hyggeligt samvær tirsdage eftermiddage.  

 

3. Alle piger, der er fyldt 21 år, medlem af Kaj Lykke 
Golfklub og har starthandicap på max 48 slag, kan 
deltage.   

Piger, som allerede er medlemmer af ½to pigerne, kan 
aldrig ekskluderes af klubben, selv om de med den nye 
handicapregulering skulle komme over de 48 slag. 

Klubben har fastsat et deltagerantal på højst 48 
medlemmer  

 

4. Generalforsamlingen: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. 
november. 

Indkaldelse sker ved opsætning af dagsorden på 1/2to 
pigers opslagstavle senest 4 uger før 
generalforsamlingen, pr. mail, samt 1/2to pigers 
hjemmeside. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse. 

4. Valg til bestyrelse.  

5. Valg 1 suppleant, vælges for 1 år ad gangen.  

6. Kontingent for næste år.  

7. Indkomne forslag. Forslagene skal være bestyrelsen      
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

8. Evt. 

9. Julehygge (arrangementet planlægges af afgående 
og nyvalgt medlem) 

Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på en 
generalforsamling ved simpelt flertal blandt de 
fremmødte medlemmer.  

 

 

 

 

5. Bestyrelsen: 

Bestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer der 
bliver valgt for 3 år på skift. 

1. suppleant der vælges for hver år.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, 
kasserer og bestyrelsesmedlem.  

6. Kontingent: 

 

Kontingentet bliver fastsat hvert år på 
generalforsamlingen p.t. Kr. 450,- for 1 år.  

Kontingent indbetales senest 14 dage før 1. spilledag, i 
modsatfald bortfalder medlemskabet og pladsen 
videregives til den første på evt. venteliste.  

Ønsker man at ophæve sit medlemskab af klubben, 
bedes man meddele det til bestyrelsen.  

Ved sygdom eller nærmeste pårørendes sygdom, er 
det muligt at blive kontingentfri eller betale ½ 
kontingent, ved at kontakte et bestyrelsesmedlem. 
Man kan så ikke deltage gratis i generalforsamlingen.  

 

7. Der spilles hver tirsdag indenfor dansk sommertid. 
Starttid kl. 13.30 og mødetid 15 min før. Ved for sent 
fremmøde, vil man ikke kunne deltage i 
præmieuddelingen. Alle hold starter fra hul 1 og så 
vidt muligt med 4 spillere på hvert hold. For at deltage 
i slagspilturnering, samt andre turneringsformer, skal 
man gå ud på det af klubben fastsatte tidspunkt.  

 

8. Turneringsprogrammet rækker fra sæsonstart til 
sæsonafslutning uden sommerferie.  

 

9. Hver tirsdag vil der være 2 turneringsledere. Dette 
hverv går på skift efter alfabetisk rækkefølge. 
Turneringslederne starter først ud hver gang.  
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10. Bestyrelsen udarbejder turneringsprogram.  

 

11. Der betales 2 Kr. pr. stregede hul – max 10 kr. 
pengene går til fælles bedste.  

12.. Ved deltagerantal på 10 personer og derunder 
spilles kun om 1. og 2. præmie. Ved deltagerantal over 
10 personer spilles der 2 grupper grupper A og B med 
flydende opdeling, med 1. og 2. præmie i begge 
grupper. På hvert hold deltager 2 spillere fra hver 
gruppe. 1 præmie er 3 bolde, 2. præmie er 25 kr. til 
restaurant eller proshop.  

 

13. 1 flaske vin pr. gang til ”nærmest flag” på hul 7 
eller 16. Bolden skal være på green.  

 

14. Tidligst 15 min efter sidste hold er kommet ind i 
restauranten, vil præmierne blive uddelt. Vinderen 
skal være til stede, ellers tilfalder præmien den 
næstfølgende i præmierækken. Ved points lighed/slag 
er vinderen den med laveste handicap.  

 

15. Klubben har vedtaget, at der for alle medlemmer, 
uanset handicap, spilles en gennemgående turnering. 
Der spilles 10 gange slagspil, hvoraf 6 er tællende. 
Efter 13 slag samles op. Så vidt muligt spilles der 
slagspil 1. og 3. tirsdag i måneden. Brutto- og 
nettoslag, samt putts føres hver gang på 
resultattavlen. De spillere der ønsker at spille 
stabelford deltager i spillet uden at deltage i 
præmierækken. Det oplyses på scorekortet ved 
spillestart, at man ønsker at spille stabelford. Der 
betales stadig for stregede huller. 

 

15b : Slagspil gennemføres uanset banens 
beskaffenhed .  

Såfremt et hul er lukket evt. grundet arbejde, så 
udfyldes scorekortet med det antal slag/points, som er 
lig med ens handicap. Det gælder for alle dagens  
spillere, uanset om man har spillet hullet eller ej. 

16. Der spilles om brutto-netto og puttepokaler. 
Vinderen i de 3 konkurrencer er spilleren med den 
laveste score i henholdsvis brutto-netto og 
puttekonkurrencen. I tilfælde af lige stilling er 

vinderen spilleren med den laveste score i den sidste 
af de tællende runder, og er man herefter stadig lige, 
er vinderen spilleren med den laveste score i den 
næstsidste runde og så videre.   

 

17. Efter hvert slagsspil vinder den, som har færrest 
puts, 1 flaske vin.  

18. Klubben har vedtaget at tage på 2 udflugter om 
året. Ved frafald efter listens inddragelse, hæfter man 
for udgifter til mad.  

 

19 Herudover afholdes der en afslutningsfest.  

 

20. Gæstespillere er altid velkomne mod betaling af 
turneringsfee 30,-kr.   

Vedkommende deltager i præmierækken.  

21. Opløsning af klubben: 

Opløsning af klubben kan kun ske, hvis forslaget om 
opløsning får mere end 2/3 af stemmerne fra alle 
medlemmerne på en generalforsamling.  

Anvendelse af tiloversblevne midler tilfalder 
Juniorafdelingen i Kaj Lykke Golfklub.  

 

På bestyrelsens vegne 26. oktober 2021: 

Bestyrelsen:  

Formand: Annie Clausen 

 

Kasserer:  Britta Lund  

 

Bestyrelsesmedlem: Grethe Jensen  

 

Suppleant: Else Andersen  

 

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen  

den 26. oktober 2021 


