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Formål og regler for Herreklubben i Ishøj GolfKlub 

 
Formål 

At være sammen med ligesindede herrer, der sætter god golf, socialt samvær og hygge 

i højsædet. Klubbens formål er endvidere ikke at være formuende. 

 
Navn 

Herreklubbens navn er MjølnerKnæjterne 

 

Hvem kan blive medlem 
Alle herrer, der er medlem af Ishøj GolfKlub (IGK). 

 

Hvornår spilles der 

Der spilles i hele sæsonen (1. april – 31.oktober). 
Inden sæsonstart aftales mellem Herreklubben, Ishøj Golfklub og Ishøj Golf A/S hvilken 

ugedag samt hvilke tider Herreklubben har fortrinsret til banen. 

 

Herreklubbens medlemmer booker sig ind på de tildelte tider v.h.a. Ishøj Golf A/S 

bookingsystem. 
 

Efter endt spil er der mulighed for socialt samvær i klubhuset.  

 

Medlemmer med banegodkendelse spiller på stor bane, mens medlemmer uden bane-
godkendelse spiller på Intermediate banen. 

 

Hvad spilles der 

Hver spilledag spilles der en match, der tæller til de gennemgående turneringer besty-
relsen har fastlagt inden sæsonstart. 

 

Traditionelle matcher i årets løb: 

• Dame-/herreklub udfordringen 

• Åbningsmatch 
• Udflugt til anden golfbane 

• Afslutningsmatch 

 

Hvad koster det 
Der betales årligt kontingent for medlemskab af herreklubben. Kontingentets størrelse 

fastsættes på årsmødet. Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. april. 

 

Indmeldelse 
Indmeldelse sker hos herreklubbens bestyrelse. 
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Årligt klubmøde 

Herreklubbens øverste myndighed er årsmødet. 

 
Årsmødet afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel 

ved opslag i klubhuset samt på IGK’s hjemmeside. 

 

Bestyrelsen består af 4-8 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og halvdelen afgår hvert år. 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens drift, herunder kontakten til Ishøj Golf Klub og Is-
høj Golf A/S. 

 

Faste punkter på årsmødet: 

1. Bestyrelsens beretning 

2. Aflæggelse af regnskab 
3. Indkomne forslag 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt vedtagelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af regnskabskontrollant 
7. Eventuel 

 

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. 
 

Opløsning af klubben 

Klubben kan opløses ved at 75% af klubbens medlemmer stemmer for. Evt. formue ved 

opløsningen overgår til IGK. 

 
Vedtaget den 23. november 2006 

Ændret den 15. november 2007 

Ændret den 26. marts 2009  

Ændret den 5. marts 2014 
Ændret den 9. marts 2017 
 

 

 


