
JERN-LADIES 
 

VEDTÆGTER 
 

Klubbens formålsparagraf: 
 
Jern-Ladies har til formål at give damer, som er medlem af Kaj Lykke Golfklub, mulighed for at spille golf tirsdag eftermiddag, 
samt mulighed for at deltage i socialt samvær. 
 
Klubbens vedtægter: 
 

1. Klubbens medlemstal, der fastsættes af bestyrelsen, kan højst udgøre 70. Alle kvindelige medlemmer af Kaj Lykke 
Golfklub over 18 år - med et max antal tildelte slag på 54 – kan optages i klubben. 

2. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.  Årskontingentet udgør kr. 375, som betales inden sæsonstart. 
3. Spillesæsonen går fra sommertids begyndelse til sidste tirsdag i september. 
4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer – 2 er på valg i lige år – 3 er på valg i ulige år. 
5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt der er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer til stede – herunder formanden. 
6. Klubben kan kun opløses med 2/3 stemmers flertal fra de fremmødte ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 
7. Referat fra hver generalforsamling føres til protokol. Referat hænges på opslagstavlen. 
8. Klubbens bestyrelse tilrettelægger programmet. 
9. Fremmødet skal være minimum 8 gange i løbet af én sæson, såfremt man ikke har en gyldig årsag. Det er den enkeltes 

ansvar at informere bestyrelsen. I modsat fald er man udmeldt af klubben. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 
   
Regler for klubbens matcher: 
 
Ved start kl. 15.30 spilles der 18 huller. Ved start kl. 17.30 spilles der 9 huller. 
 
Det kan ved start kl. 15.30 tillades, at der kun spilles 9 huller. Dog skal øvrige spillere på holdet orienteres herom – og man 
deltager ikke i præmierækken. Mødetid 15 min. før spilletid og senest kl. 16.00. 
 
I september dog senest 15,45 (kun for spillere kl. 15.30). Ellers laves indbyrdes aftale. 
 
Der er mindst én præmierække for spillere – henholdsvis kl. 15.30 og kl. 17.30. Der skal dog være mindst 3 spillere i rækken, før 
der udløses præmier, som fordeles som følger: 
 
3 - 9 = 1 præmie + putte præmie. 10 - 15 = 2 præmier + putte præmie, 16-20 = 3 præmier + putte præmie, 21 - 31 = 2 rækker á 
2 præmier + putte præmie, 32 og op 2 rækker á 3 præmier + putte præmie    
Hole in one udløser 2 flasker vin samt et gavekort på kr. 250,00 til medlemmer der laver Hole in One på Kaj Lykkes bane i 
JL klubregi. 
Ved aflysning pga. vejr, skal alle deltagende spillere minimum have gennemført 9 huller for at der uddeles præmier. 
Der spilles nærmest flag på alle par 3 huller. 

. 
Efter hver match er der præmieuddeling. Vinderen skal være til stede for at kunne modtage præmie. Ved matcher med 
fællesspisning uddeles præmierne efter spisningen. 
Ved præmieuddelingen på de alm. spilledage findes først den bedste spiller. Denne spiller får en præmie, og kan herefter ikke 
modtage puttepræmie, såfremt vedkommende er bedste putter. Man kan ikke modtage mere end en præmie. 
 
For at kunne deltage i den gennemgående puttekonkurrence, skal man have deltaget i mindst halvdelen af de løbende 
matcher. 
 
Efter hver match afleveres scorekortet. Der spilles EDS hver gang i klubben. Ved slagspil føres også Stableford point på 
scorekortet, det skal være korrekt udfyldt – man er selv ansvarlig for korrekt handicap og antal tildelte slag. Husk medlemsnummer. 
 
Såfremt man har tid og lyst til at deltage i specialmatcher eller udflugter, skal man tilmelde sig på deltagerlisten, der vil blive hængt 
op på vor opslagstavle i god tid før matchen. 
 
De medlemmer, der ikke er tilmeldt rettidigt, kan ikke deltage i matchen.  
 
Der afholdes klubmesterskab hvert år. Der henvises til regler ved deltagelse i klubmesterskab. 
 
Ved pointlighed findes vinderen efter laveste spillehandicap – derefter lodtrækning 
 
Gæstespillere er velkomne på normale spilledage. Pris kr. 25,00 pr. match. Gæstespillere kan ikke deltage i puttekonkurrencen. 
 
 


