
 

Vedtægter for ”Parklubben” i Aabybro Golfklub. 

1. Klubben har til formål, at fremme det hyggelige og sociale samvær omkring golfspillet i 

Aabybro Golfklub for ægtepar og samlevende – ikke nødvendigvis samboende. Såfremt et par i 

løbet af sæsonen bliver single, udtræder man af Parklubben. 

 

2. Åben for alle par med et handicap på 54 og der under. 

3. Der spilles den 2. lørdag i månederne april – maj – juni – juli – august – september - oktober 

            Den ene match vil forsøges afviklet på en fremmed bane 

 

4. Der vil blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på kr. 200,00 pr. par/år. 

 

5. Der vil til hver match blive bestilt en lettere frokost udefra, der indtages i klubhuset, når alle 

deltagere i matchen er kommet ind.  

Afregning for dette vil foregå særskilt ved hver match. 

 

6. Der vil ved indmeldelse i klubben blive udleveret oversigt over spilledatoerne, og såfremt 

match-lederne ikke modtager afbud til matchen senest 4 dage i forvejen, hæfter man for 

betaling af den frokost, der er blevet bestilt i forvejen. 

 

7. Der vil i klubben blive spillet forskellige turneringsformer som kan tilpasses par, bestyrelsen 

udvælger matchformer – og tilpasser disse til spilleforholdene. 

 

8. Der vil af indmeldelsesgebyret blive indkøbt mindre præmier til: 

a. Dagens vindende par – dvs. det par der sammenlagt har det højeste antal point. 

b. Tættest på flaget på alle huller. 10 kr. per gang. 

 

9. Af indmeldelsesgebyret vil der – udover de sædvanlige præmier - yderligere blive indkøbt lidt 

større præmier til den sidste spilledag (afhængigt af overskuddet iht. opstillet regnskab) 

 

10. Der afholdes generalforsamling en gang om året i oktober (i forbindelse med sidste match). 

Indkaldelse hertil skal ske senest 3 uger før afholdelse. 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 

2.  Bestyrelsens beretning 

3.  Gennemgang af regnskabet 

4.  Forslag fra medlemmerne 

     (disse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) 

5.  Forslag fra bestyrelsen 

6. Valg af 1 medlem til bestyrelsen i ulige år og 2 medlemmer i lige år. 

7.  Eventuelt. 

 

11. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder den til enhver tid værende kassebeholdning Aabybro 

Golfklub. 

 

12. Disse vedtægter er gældende fra den 14.05.05, løbende revideret og senest den 07.10. 2017 

Else Overgaard, Lis Svendsen og Ingrid Sørensen 
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