Vedtægter for

ParMatchKlubben
Klubbens navn er:

ParMatchKlubben
og er hjemmehørende som klub i Furesø Golfklub.
§

Klubbens formål:
At give klubbens medlemmer mulighed for at udøve deres golfspil sammen med ægtefælle/partner i
konkurrence med klubbens andre par. At fremme klublivet i FG gennem det hyggelige samvær, som
udfoldes under denne klubs gennemførelse af turneringer, selskabelige arrangementer og udflugter
til andre baner.
§

Klubbens ledelse:
Klubben ledes af 2 par, som benævnes "kaptajner". Klubbens medlemmer præsenteres under
middagen på årets sidste spilledag, for de to par der i egenskab af "kaptajner" forestår det
kommende års matcher og arrangementer. Kaptajnshvervet er normalt 2-årigt, men kan forlænges af
generalforsamlingen med et år ad gangen. Hvervet er ikke lønnet. Kaptajnerne vælger selv deres
talsmand som er ParMatchKlubbens kontakt til andre klubber, Furesø Golfklubs bestyrelse og klubi-klubberne. En af de andre kaptajner vælges som kasserer.
§

Nye medlemmer:
Som medlemmer kan optages ægtepar og samboende i fast, stabilt parforhold. Begge skal være
medlemmer af Furesø Golfklub, og på optagelsestidspunktet må ingen have et handicap højere end
36. Af hensyn til praktisk matchafvikling begrænses deltager antallet til under 40 par.
Medlemmerne forventes, så vidt muligt, at deltage i alle klubbens arrangementer. Medlemmerne
forventes aktivt, at yde deres bidrag til klubbens drift og virke, så alle får en god oplevelse ved at
være medlem af PMK.
§

Kaptajnernes pligter:
"Kaptajnerne" skal tilstræbe at arrangere og gennemføre én golfmatch per måned i sommersæsonen,
heraf mindst én match på fremmed bane, i eller uden for Danmark. Kaptajnerne kan udpege
medlemmer til løsning af specielle opgaver. Der arrangeres, hvis muligt, fælles spisning som
afslutning på hver match.
§

Matchprogram:
For sæsonen lægges et varieret golfmatch-program med en sammensætning af matcher specielt
velegnet til par. Matchdatoer og starttider aftales med Furesø Golfklubs matchudvalg.
Golfmatcherne afvikles i henhold til Furesø Golfklubs generelle regler. Uoverensstemmelse i
matcher afgøres af kaptajnerne i egenskab af matchledere, i tvivls tilfælde forelægges sagen for FGs
matchudvalg til endelig afgørelse. Ved plausibelt afbud fra en af spillerne, må der stilles med en
substitut af modsat køn til den af parret som mangler en partner. Det opnåede antal point gælder kun
for dagens match og det tæller ikke med i den gennemgående turnering, men parret får 2 point for
deltagelse i den gennemgående turnering.
§

Kontingent:
Det indbetalte kontingent fra medlemmerne benyttes af kaptajnerne til dækning af omkostninger
ved planlægning og gennemførelse af klubbens aktiviteter, herunder matchpræmier. Kaptajnerne
kan - efter eget valg, indbyde sponsorer til hel eller delvis at dække omkostninger ved
gennemførelsen af sæsonens aktiviteter. Kaptajnerne skal over for generalforsamlingen gøre rede
for forbruget af det indbetalte kontingent. De kan ikke forpligte klubben ved gældsstiftelse uden
generalforsamlingens bemyndigelse.
§

Sponsorer:
Kontakten til eventuelle sponsorer sker i overensstemmelse med Furesø Golfklubs regler herfor, og
sponsoraftaler skal koordineres med sponsorudvalget.
§

Regnskab og Regnskabsår:
Klubbens regnskab følger kalenderåret. Kassereren laver et kasseregnskab. Kontante midler
indsættes på klubbens bankkonto. Regnskabet revideres af et af klubbens regnskabskyndige
medlemmer og forelægges for medlemmerne på årsmødet.
§

Årsmøde:
På indvarslet årsmøde,inden udgangen af 1ste kvartal, aflægges beretning for sæsonens
forløb; indvarslingen sker ved direkte indbydelse via e-mail til ParMatchKlubbens
medlemmer. Mødets medlemmer vælger en ordstyrer, der sørger for at følgende punkter
bliver behandlet:
Kaptajnernes beretning
Aflæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag fra medlemmerne
Fremlæggelse af aktivitetsprogram for den nye sæson
Fremlæggelse af budget og forslag til næste års kontingent
Eventuelt

§
Klubbens opløsning
Ved opløsning af klubben tilfalder eventuelle midler juniorafdelingen i Furesø Golfklub.
§
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