
CLUB 28 

  

Vedtægter for Club 28 i Fredericia Golf Club. 

  
  

1. Formål Afvikling af golfturneringer under hyggelige og sportsligt korrekte former. 
  

2. Deltagere Herremedlemmer (fuldtidsmedlemmer) af F.G.C. med max hcp. indeks 28 og er fyldt 50 år kan  
ansøge om optagelse. Medlemskabet af Club 28 kan fortsætte også selvom hcp. indeks stiger til 
over 28. 

  
3 Turnering       1 ugentlig spilledag, mandage kl. 10.00.  Sæsonen er fra første mandag (hverdage) i april til og  

med den første mandag i oktober, hvor de enkelte matcher indgår i sæsonens gennemgående 
turnering. I oktober måned spilles matcher med præmier m.v., men de tæller ikke med i den 
gennemgående turnering. 

Efter sommersæson spilles vintergolf mandage kl. 10.00 – evt. også på de baner som indgår i det 
nuværende E-20 samarbejde.                            

  
4 Pointberegning  For den gennemgående turnering tildeles således 4-3-2-1 point for dagens 4 bedste scores.  

                                 Herudover får alle deltagende medlemmer 1 point.                                 
                                                                       
                                    Der er indlagt 6 runder med optælling af puts. De 3 bedste runder tæller til årets putter. 
  

5 Præmier           Der vil efter hver turnering blive uddelt præmie til bedste spiller, efter disse regler: 
4 - 8 deltagere udløser 1 præmie. 9 - 16  2 præmier. Over 16 deltagere udløses 3 præmier. 

                                 Ved afslutningsturnering på årets sidste spilledag overrækkes præmier til de 3 spillere, 
                                 der opsummeret har opnået årets højeste antal point. 
                                 Desuden præmie til årets putter.  
  

10. Kontingent      Kontingent udgør p.t. kr. 400,- for sæsonen. En stigning i kontingentet skal vedtages på en 
generalforsamling.  

 
11. Gæster             Gæster er velkomne og kan spille med mod betaling af 50,- kr. i turneringsfee, og  

deltager dermed i dagens præmierække.       
  

12. Bestyrelse Bestyrelse og revisor vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.  
Bestyrelsen fordeler arbejdet mellem sig, og fastlægger sæsonens turneringsprogram. 

  
13. Regnskab         Regnskabsåret er 1. oktober til 30. september. 

 
14. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes første mandag i oktober måned i forbindelse med  

  afslutningsturneringen.  Indkaldelse sker ved offentliggørelse af sæsonens   
  turneringsprogram. 
 

15. Opløsning  I tilfælde af opløsning af Club 28 tilfalder evt. formue Juniorafdelingen i FGC 
 

Stiftet d 31 marts 2003.   Henning Nedergaard Bent Elvang Vagner Pedersen 

 

Ovennævnte vedtægter er ændret og godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den    /      2021 

 

Bestyrelse i Club 28 for sæsonen 2020 / 2021    

Formand  Egon Nielsen  Telefon  2444 3590  
Sekretær  Flemming  Toft Telefon 4025 8884 
Kasserer  Chr. Hansen  Telefon 6147 4451 

EDB-master  Jørgen Heidemann Telefon  4032 6906 

Revisor  Jørn Kjær-Nielsen Telefon  2330 7322 

  


