Mjølner Senior e rne
Formål og regler for Seniorklubben i Ishøj Golfklub (IGK)
Formål
At være sammen med ligesindede seniorer, der sætter god golf, socialt samvær og
hygge i højsædet. Klubbens formål er endvidere ikke at være formuende.
Navn
Seniorklubbens navn er MjølnerSeniorerne.
Hvem kan blive medlem?
Alle damer over 50 år og herrer over 55 år, der er medlem af Ishøj Golfklub (IGK).
Hvornår spilles der?
Der spilles om onsdagen i hele sæsonen (1. april – 31. oktober).
I perioden mellem åbnings- og afslutningsturnering trækkes der bolde, så der bliver
mulighed for at spille med flere forskellige af klubbens medlemmer.
Seniorklubbens medlemmer booker sig ind på de tildelte tider på Golfbox inden kl. 24
mandag aften. Derefter frigives tiderne på Golfbox.
Efter endt spil er der mulighed for social samvær i klubhuset.
Medlemmer med banegodkendelse kan spille på begge baner, mens medlemmer uden
banegodkendelse, spiller på Intermediatebanen.
Hvad spilles der?
Der spilles individuelt med normal stableford.
Der afvikles flere turneringer i løbet af sæsonen. Alle turneringer kan ses i Golfbox..
Når man spiller 18 huller på stor bane om onsdagen, har man mulighed for at deltage
i “Årets MjølnerSenior”.
Tællende til ”Årets Senior” er alle indberettede scorekort fra spil onsdage, inkl. turneringer, afholdt som stableford af seniorklubben på 18-huls banen i Ishøj. Dette gælder
i perioden fra åbningsturneringen til og med afslutningsturneringen.
En anden MjølnerSenior skal være markør og har ansvaret for korrekt udfyldt scorekort, som underskrives og afleveres i MjølnerSeniorernes postkasse. Indtastning til
Golfbox foretages i perioden mellem åbnings- og afslutningsturnering.
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Indmeldelse
Indmeldelse sker ved fremsendelse af mail til seniorklub@ishojgolfklub.dk MjølnerSeniorernes bestyrelse.
Årligt klubmøde
MjølnerSeniorernes øverste myndighed er årsmødet.
Årsmødet afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel
pr. mail, ved opslag i klubhuset samt på IGK’s hjemmeside. Indkaldelsen vedlægges
regnskab og oplysning om hvem, der er på valg.
Kandidater, som ønsker at stille op som kandidat til bestyrelsen, skal skriftligt og
mundtligt meddele bestyrelsen dette senest 14 dage før årsmødet.
Ligeledes skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.
Forslag fra medlemmerne skal udsendes til de øvrige medlemmer en uge inden årsmødet.
Der kan godt komme nye kandidater på selve årsmødet.
Bestyrelsen består af 4-8 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og halvdelen er på valg hvert år.
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens drift, herunder kontakten til Ishøj Golfklub og
Ishøj Golf A/S.
Faste punkter på årsmødet:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt vedtagelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af regnskabskontrollant
8. Eventuelt
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Beslutninger træffes ved afstemninger med simpelt flertal blandt de fremmødte.
Udmeldelse
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke.
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Opløsning af klubben
Klubben kan opløses ved at 75% af klubbens medlemmer stemmer for. Evt. formue
ved opløsningen overgår til Ishøj Golfklub.
Revideret og vedtaget på årsmødet d. 28. februar 2018.
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