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Vedrørende Norsk Senior Golf. 
 
Utdrag fra referat  NGF styremøte 31. januar 1990. 
 
Punkt 10/90 STATUSRAPPORT/ORIENTERINGER 
 

Styret ble orientert om stiftelsen  av en norsk senioravdeling. Man diskuterte hvor fritt en slik 
avdeling kan og bør stå i forhold til NGF. Hensikten er at den skal være en assosiert del av 
NGF. Styret avventer forslag om vedtekter. 
Semb klarlegger forholdet til Sponsor Service med hensyn til at avdelingen har sitt eget 
budsjett. 
Vedtak: 
Navnet Norges Senior Golf Forbund kan ikke godkjennes, men styret foreslår isteden Norges 
Senior Golf Forening. 
Forslag til emblem ken ikke godkjennes siden bruken av NGF-merket er meget begrenset og 
benyttes kun i representasjonsøyemed. Styret foreslår at farvekombinasjonen rødt, hvitt og 
blått blir satt på tvers og at forkortelsen NSGF benyttes. 
 

 
Utdrag fra referat  NGF styremøte 7. mars 1990. 
 
Punkt 18/90 SENIORGOLF 
 
 Semb har klarlagtforholdet til Sponsor Service i denne saken. 
 
 Vedtak: 
 Vedtekter for Norsk Senior Golf ble diskutert og godkjent med følgendee kommentarer: 
  Paragraf 1 :  Stryk «norske» (mannlige senior gofspillere.....) 
  Paragraf 5 :  9. Velge revisor 
  Paragraf 9 : Norsk Senior Golf er en selvfinansierende organisasjon. 
 

Styret bemerket for øvrig at det er uheldig med teksten «mannlige» senior golfspillere i paragraf 1. 
 
Det er ønskelig at NGF utpeker en styrekontakttil å sitte som fast medlem i NGF’s styre. 
Forslag til styrekontakt : Peter Feilberg (godkjent av de tilstedeværende) 

 
I SAMMENDRAG AV STYREBESLUTNINGER FRA FEBRUAR TIL MAI 1990 står det bl.a.: 
 
 Vedtekter for Norsk Senior Golf er diskutert og godkjent. 
 Styrets kontakt er Peter Feilberg 
  
Dette punktet i sammendarget omhandler også mandater til bl.a. Amatørkomiteen, EK og R&T og til slutt 
står det; 
 

Lovkomiteen får samtlige mandater til gjennomsyn. 
 
Det er uklart om lovkomiteen skulle inkludere vedtektene for Norsk Senior Golf, men dette vil bli undersøkt 
nærmere. 
 
 

 


