
 

 

Vedtægter for klubben ”Mix” i Holbæk golfklub 
Behandlet og vedtaget af klubbens bestyrelsen den 11. februar 2021 

 
Nærværende vedtægter omhandler følgende: 
  

1. Værdier 
2. Formål 
3. Opgaver 
4. Sammensætning 
5. Samarbejde med øvrige udvalg 
6. Økonomi. 

 
1. Værdier 
 
Klubben ønsker at fremme følgende værdier: 
 

• Venlighed og godt humør 
• Samarbejde, sammenhold, fællesskab og hjælpsomhed 
• Spilleglæde  
• Anerkendende kommunikation og omgangstone 
• Information. 

 
2. Formål 
 

• At medvirke til at overgangen fra begynder til Mix (handicapspiller) bliver lettest mulig 
• At give Mix-spillerne spilleoplevelser og et socialt samvær, der sikrer gode oplevelser for 

såvel nye som eksisterende medlemmer og dermed sikre, at klubben fastholder med-
lemmerne  

• At planlægge og afvikle Mix-turneringer 
• At hjælpe Mix-spillerne med at blive bedre til golf på alle måder 
• At fokusere på og viderebringe de gode historier. 

 
3. Opgaver 
 

• At planlægge og afholde ugentlige Mix-turneringer i sæsonen, udarbejde en turnerings-
kalender, arrangere turneringsafslutninger samt beregne og offentligøre turneringens 
resultater  

• Mix-turneringen er åben for alle medlemmer 
• At tage godt imod og integrere nye medlemmer i Mix-turneringerne  
• At have ansvar for, at der kommunikeres på bedst mulig måde med alle nye medlemmer 
• Arrangere forskellige ryste sammen turneringer, regelaftener, fællesspisning, infomøder 

m.m. 
• Gennem events at introducere medlemmerne til fremmede baner og nye spilleformer. 
• Hjælpe nye Mix-spillere med golfspillet - herunder at hjælpe til med, at man har nogen 

at spille med uden for turneringerne 
•  At lære nye hvordan man gebærder sig på banen - herunder hvordan man lukker igen-

nem, så golfspillet glider bedre til fordel for alle på banen 
• At fokusere på at medlemmerne er godt inde i golfregler og etikette herunder en ”gol-

fers” færden på banen (f.eks. rette mærker op, lægge turf på plads, rive i bunkers mm.) 
• At udarbejde klubbens beretning forud for HGK´s generalforsamling 
• At udarbejde budgetforslag for den kommende sæson. 
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4. Sammensætning 
 
Klubbens bestyrelse består af op til syv medlemmer: 
 

• Formand 
• Næstformand  
• Kasserer  
• Medlem 
• Medlem  
• Medlem  
• Medlem  

 
De Mix-udvalgsmedlemmer, der blev valgt i oktober 2020 udgør klubbens bestyrelse i 2021. 
 
Klubbens bestyrelse ledes af formanden, der vælges af Mix-klubmedlemmerne på medlems-
mødet, der afholdes i forbindelse med sæsonens sidste turneringsafslutning.  
Kasseren og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på Mix-medlemsmødet, der afhol-
des i oktober i forbindelse med sæsonens sidste periodeafslutning.  
Formand og Kasserer vælges for to år. Formanden er på valg til lige år og Kassereren til ulige 
år. De øvrige medlemmer vælges ligeledes for en toårig periode. Udvalget konstituerer sig 
umiddelbart efter klubbens generalforsamling, hvor også ansvar og arbejdsopgaver fordeles. 
Bestyrelsesmedlemmerne bør før Mix-klubbens generalforsamling i oktober oplyse, om de fort-
sat ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet i det kommende år. 
Mix-klubbens kontaktperson i HGK-bestyrelsen kan inviteres med til klubbens bestyrelsesmø-
der.  
Forslag til behandling på Mix-klubbens generalforsamling – herunder forslag til vedtægtsæn-
dringer – skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Forslag på generalforsamlingen vedtages eller forkastes med almindeligt stemmeflertal af de 
fremmødte. 
 
Forslag der fremsættes på Mix-bestyrelsesmøderne afgøres ved afstemning – mundtligt eller 
skriftligt. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for to. 
 
5. Samarbejde med øvrige udvalg 
 

• At optimere samarbejdet mellem de forskellige udvalg og klubber i klubben 
• At introducere medlemmer, der har opnået handicap 36 eller lavere, til de andre klubber 

i klubben 
• Samarbejdet med HGK´s bestyrelse formidles via bestyrelsens repræsentant i klubben.  

 
6. Økonomi 
 
Mix-spillere er medlemmer, der i løbet af sæsonen deltager i mindst én af Mix-turneringerne. 
Klubben kommunikerer primært med Mix-medlemmerne gennem Golfbox´s mailprogram.  
 
Klubben opkræver et turneringskontingent pr. turnering, der dækker turneringsafslutningens 
spil og præmier. Beløbet besluttes af klubbens bestyrelse forud for hver turneringsstart. 
 
Klubbens kasserer godkender alle økonomiske dispositioner og attesterer alle tilhørende reg-
ninger og fakturaer. Klubbens formand har overfor Mix-bestyrelsen ansvaret for budgettets 
overholdelse.  
 
Mix-klubbens bestyrelse følger løbende op på budget- og forbrugstal.  


