§7
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, kasserer, matchleder og yderligere 2 medlemmer +
1 suppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen
konstituerer sig selv. Opstår der vakance i årets løb, supplerer bestyrelsen sig selv. I
lige år er 2 medlemmer + suppleant på valg, og i ulige år er 3 medlemmer på valg.
Stk. 2. Der indkaldes til bestyrelsesmøde 1. matchdag i kvartalet (oktober, januar,
april og juli). Bestyrelsen kan om nødvendigt – uden nævneværdig varsel – afholde
ekstraordinære bestyrelsesmøder.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig vedrørende ændringer af matchtidspunkt,
optagelse og eksklusion af medlemmer samt regler vedrørende afholdelse af matcher
(lempelsesregler). Alle beslutninger, bestyrelsen træffer, foregår ved 2/3 stemmeflertal,
dog min. ved 3 fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Eksklusion kan dog kun foregå
ved enstemmighed og ved fuldt fremmøde.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer har ingen kompetence til egenhændigt at træffe afgørelser vedrørende Øland Golfklubs forhold eller lignende beslutninger, der tilkommer bestyrelsen.
§8
Regnskab og hæftelse
Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september, første gang dog fra 15.
august 2002 til 30. september 2003.
Stk. 2. Der udarbejdes årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik – men
ikke i overensstemmelse med Regnskabsloven.
§9
Klubben Rapænderne kan ikke indtræde som debitor og kan derfor ikke optage lån
eller lignende.
§ 10
Klubben Rapænderne hæfter alene for sine forpligtelser og hæfter alene med klubbens formue.
§ 11
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling og foregår ved flertalsbeslutning blandt de fremmødte. Den kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
§ 12
Vedtægterne skal vedtages på en stiftende generalforsamling.

Vedtægter
for pigeklubben ”Rapænderne”

§1
Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er ”Rapænderne” og har hjemsted i Øland Golfklub,
Rolighedsvej 5, Øland, 9460 Brovst, Danmark.
§2
Klubbens formål
Klubbens formål er at give medlemmerne et tilbud om en gang om ugen, at spille en
runde golf under matchlignende forhold samt at skabe rammen om et kammeratligt,
socialt samvær ved at arrangere udflugter.
Stk. 2. Klubbens ypperste formål er at formå en gruppe glade golfspillere til at få fri
fra deres arbejdsplads i så passende tid, at man kan mødes i klubhusets opholdsstue
på torsdage cirka kl. 16.00, således at man er parat til Tee-off kl. 16.15.
Medlemmerne tilbereder på skift et måltid mad, som indtages efter torsdagens
match. Bestyrelsen udarbejder madplan for et halvt år ad gangen. Matchprogram/
madplan ophænges på klubbens opslagstavle, og deltagere i torsdagens match skriver
sig på listen senest tirsdag før matchen.
Stk. 3. Det er tillige klubbens formål at motivere de deltagende medlemmer til ikke
at tabe dagens match, idet den dårligst placerede spiller bliver pålagt at tage opvasken – dog max. tre gange i træk, og herefter fritages taberne tre gange i træk. Når
en spiller er fritaget for opvasken, deltager alle i opvask og oprydning.
§3
Optagelse af medlemmer
Som aktivt medlem kan optages alle kvindelige medlemmer af Øland Golfklub, der
er fyldt 18 år, og som opfylder Dansk Golf Unions amatørbestemmelser.
Stk. 2. Nye medlemmer kan optages indtil max. 36 navngivne personer.
Stk. 3. Alle aktive medlemmer skal opfylde kravet om max. handicap 54. Gæstespillere kan deltage efter nærmere fastsatte regler, jfr. § 4.
Stk. 4. Passive medlemmer optages på lige fod med aktive, der er dog ingen medlemsbegrænsning, Passive medlemmer må dog ikke opfylde Dansk Golf Unions amatørbestemmelser. Kontingentet for passive medlemmer fastsættes på den stiftende
generalforsamling.
§4
Matchdag, matchfee, matchform, gæstespillere, præmier og straf m.m.
Den normale matchdag er hver torsdag i sæsonen. De nærmere regler fastsættes af
bestyrelsen. Kvindelige gæstespillere er velkomne til at deltage i matcherne imod
betaling af matchfee og selvfølgelig imod betaling af greenfee. Gæstespillere, der er

medlem at Øland Golfklub, betaler kun matchfee.
Stk. 2. Der spilles slagspil, stableford eller anden matchform. Det er bestyrelsen, der
fastlægger matchprogram for den kommende sæson.
Stk. 3. Eventuelle gæstespillere spiller efter eget handicap, max. handicap er 54. Hovedpræmien kan ikke vindes af gæstespillere.
Stk. 4. Der spilles 2- eller 3-bolde. Holdene sammensættes tilfældigt ved ankomst til
klubben så tidligt, at første bold kan slå ud senest kl. 16.15. Det hold, der slår først
ud, sørger for opdækning af aftensbordet.
Stk. 5. Matchfee er kr. 20,00 pr. deltager pr. torsdag, hvoraf beløbet primært går til
udgifter vedr. præmier. Resterende beløb forbliver i klubben Rapænderne til evt.
senere udgifter – f.eks. i forbindelse med udflugter.
Stk. 6. Såfremt der til dagens matcher er sponsorpræmier, eller der inden matchen, på
grund af deltagelse af mindre end 5 medlemmer, træffes afgørelse om, at der ikke uddeles præmier til vinderne, vil det overskydende beløb fra dagens match tilfalde klubben Rapænderne, hvis midler bestyres af den demokratisk valgte 5-mandsbestyrelse.
Stk. 7. Klubben har en spillende matchleder.
Stk. 8. Ved manglende disciplin, omhu og samvittighedsfuldhed samt ved udvisning
af sløvhed under udførelse af enhver opgave for klubben Rapænderne, kan de øvrige
medlemmer idømme den formastelige skyldige en passende straf.
§5
Kontingent
Kontingentet for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling,
første gang dog på det stiftende møde torsdag den 15. august 2002. Kontingentet
anvendes til præmier, fælles arrangementer, venskabsmatcher med andre klubber,
udflugter og andre fælles udgifter.
§6
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første torsdag i oktober måned, dog
første gang i oktober 2003. Indkaldelse sker ved opslag i klubhuset senest 14 dage
forud med angivelse af dagsorden og angivelse af indholdet af eventuelt indkomne
forslag.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig og har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer
5. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt
Stk. 3. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 2 uger inden generalforsamlingen. Alle beslutninger – også beslutninger om
klubbens ophævelse – afgøres ved flertalsbeslutning blandt de fremmødte. Der kan
stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 4. Ved ophævelse af klubben vil overskydende midler tilfalde Øland Golfklub.

