Vedtægter for Ladies Section Juelsminde
§1
Ladies Section er en klub i Juelsminde Golfklub.
§2
Som medlemmer kan optages kvindelige medlemmer af Juelsminde Golfklub samt longdistance, som er fyldt 18 år
og som har max. 44 tildelte slag på JGK bane. Det er bestyrelsen, der administrerer planlægning og matchledelse.
§3
Der spilles en 9 eller 18 hullers match hver tirsdag i sæsonen april-september. Det nøjagtige tidspunkt for gunstart
afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse. Matchen, (stableford og slagspil), opdeles i en A-række 0-24
tildelte slag, og en B-række 25-44 tildelte slag. Dog har bestyrelsen ret til opdeling i 2 lige store rækker, hvis
antallet i de 2 rækker ved en match er ulige fordelt. Der skal altid spilles i 2 rækker, dog undtaget bymatcher eller
anden form for match.
§4
Matchen afsluttes hver gang med spisning og præmieoverrækkelse, hvor man skal være til stede for at få sin præmie,
dog undtaget vin ved nærmest hul. Man kan ikke deltage i præmierækken, hvis ikke kontingentet er betalt.
§5
Såfremt 2 spillere har opnået det samme resultat i en match i Ladies Section, er vinderen den, der har det laveste
handicap. Såfremt det er ens, er vinderen den, der er bedst på de sidste lige huller - derefter lodtrækning.
§6
Matchprogrammet udfærdiges af bestyrelsen og sendes ud til medlemmerne, samt offentliggøres på
golfklubbens hjemmeside.
§7
Der spilles venskabsmatcher med 2-4 byer og der spilles pr. år skiftende mellem venskabsbyen og Juelsminde
Spillere fra venskabsklubber med højere handicapkrav end vores, skal spille ATS44 på lige fod med vores egne
medlemmer. Til bymatcher spilles i 2 (by)rækker. Dvs. en række for venskabsklubben og en række for
hjemmeklubben. De 10 bedste scores i hver række er tællende.
§8
Tilmelding til Ladies Sections tirsdagsmatch skal ske senest dagen før, (mandag), kl. 18.00.
Tilmelding til bymatcher foretager medlemmerne selv via golfbox.
§9
Opløsning af Ladies Section Juelsminde kan kun ske ved fremmøde af 2/3 af Ladies Sections medlemmer.
Det indestående beløb fordeles ligeligt mellem medlemmerne.
§10
Der afholdes generalforsamling hvert år ved slutningen af sæsonen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af
kontingent 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Man vælges for 2 år af gangen. Der er henholdsvis 2 eller 3 medlemmer på
valg hvert år. I de lige år er der 2 medlemmer på valg, og i de ulige år er 3 medlemmer på valg.
Dato for afholdelse af generalforsamlingen skal fremgå af årsprogrammet.
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