
 

V e d t æ g t e r  2020  
§ 1. 

Navn og hjemsted 

Klubbens navn er ”Tirsdagsklubben”, hjemmehørende som ”klub-i-klubben” under Søllerød 
Golfklub 

§ 2.  

Formål og medlemmer 

Det er Tirsdagsklubbens formål inden for DGU’s golfregler og de rammer Søllerød 
Golfklubs bestyrelse udstikker at fremme det sportslige og sociale samvær ved en ugentlig 
golfmatch, se §5. 

Alle medlemmer af Søllerød Golfklub, der har et registreret handicap i Søllerød Golfklub 
med spilleret på 18-hullers banen. 

§ 3.  

Indmeldelse 

Indmelding sker ved at indbetale et kontingent til klubbens bankkonto (kontonummeret 
oplyses bagerst i dette dokument samt på klubbens hjemmeside). Indbetalingen skal i 
begge tilfælde være mærket med navn og medlemsnummer.   

Udmeldelse sker automatisk, hvis der ikke foreligger indbetaling ved sæsonstart. 

Man kan indmelde sig på ethvert tidspunkt i sæsonen, dog forbliver kontingentet det 
samme. 

§ 4.  

Kommunikation 

Kommunikationen med Tirsdagsklubbens medlemmer foregår primært via e-mails. 

Tirsdagsklubbens opslagstavle i kælderen og Søllerød Golfklubs hjemmeside vil løbende 
indeholde de fleste aktuelle informationer.  

§ 5.  

Spilledage 

Hver tirsdag formiddag i sæsonen, normalt startende i april og sluttende i september.  



 

§ 6.  

Matchform 

Stableford i 1 række blandede m/k hold over 18 huller. For medlemmer, der ikke ønsker at 
spille 18 huller, oprettes, hvis der er tilstrækkelig tilslutning hertil, en 12 hullers række. 

Begge grupper kan deltage i en gennemgående match over hele sæsonen, der afvikles i 
flere rækker, se §8. 

Første tirsdag i måneden spilles der en månedsmatch med præmier fra en ekstern 
sponsor med efterfølgende præmieuddeling ved frokostbordene.  

De præcise deltager- og spillebetingelser for begge rækker skal være opslået som 
Tirsdagsklubbens propositioner på hjemmesiden og på tavlen i kælderen. 

§ 7.  

Startlister 

Tirsdagsklubben udarbejder til hver match startlister, der udsendes til deltagerne fredag 
før matchen, hvor de spillende medlemmer så vidt muligt opdeles efter deres ønske om 
starttider, men ellers blandes tilfældigt. 

Hvert hold sættes, så vidt muligt, med 2 damer og 2 herrer. 

Startlister udsendes via e-mail, opslås på Søllerød Golfklubs hjemmeside, samt sættes på 
opslagstavlen i kælderen så vidt muligt senest fredagen inden spilledagen. Medlemmer 
skal være registreret på startlisten for at:  

1. få deres score godkendt som vindende i ”månedsmatch”, se §6, 
2. for at få scoren optaget i ”gennemgående” og  
3. for at få scoren registreret i DGU. 

Hvis et medlem kommer for sent, eller af anden grund ikke slår ud på det hold, de er sat 
på startlisten med, kan de på 1. tee indtræde i en plads, der er tom på en 3-bold eller efter 
en anden udeblivelse. 

Medlemmer, der ikke er på startlisten, kan den dag ikke deltage i nogen form for 
konkurrence eller registrering. 

§ 8.  

Gennemgående match 

Medlemmer af Tirsdagsklubben kan deltage i en gennemgående match, hvis betingelser 
fremgår af det årlige informationsblad til medlemmerne. 

Der opkræves et særligt kontingent for at deltage i ”gennemgående” til dækning af 
præmieomkostninger til denne gruppe. 



 

§ 9.  

Matchkomiteen 

Medlemmerne af matchkomiteen vælges for 1 år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. Den nyvalgte matchkomité tiltræder umiddelbart efter afholdt 
generalforsamling. 

§ 10. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen er Tirsdagsklubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år i Søllerød Golfklubs lokaler i forbindelse med årets åbningsmatch, med 
følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent.  
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til 

godkendelse.  
4. Matchkomiteens fremlægger forslag til beslutning. 
5. Forslagsstiller fremlægger indkomne forslag til beslutning.  
6. Valg af 4-6 medlemmer til matchkomiteen blandt medlemmerne. 

Kandidater, der genopstiller, skal være registreret i indkaldelsen. 
7. Valg af revisor.  
8. Eventuelt.  

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under punkt 5 skal 
skriftligt være indgivet til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun 
rettidigt indkomne forslag kan behandles med besluttende virkning på 
generalforsamlingen. Senere indkomne forslag kan blive behandlet under punkt 8: 
”Eventuelt”, men bindende beslutning kan ikke foretages.  

Ordinær generalforsamling indkaldes ved e-mail til medlemmer med registreret e-mail 
adresse, samt ved opslag på Søllerød Golfklubs hjemmeside senest 2 uger før 
generalforsamlingen afholdes, men datoen for generalforsamlingen kan meddeles 
medlemmerne så snart den er fastlagt af matchledelsen.  

Referater fra generalforsamlinger offentliggøres som et minimum på hjemmesiden. 

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.  

Intet medlem kan give møde ved befuldmægtiget, men ethvert medlem kan møde med én 
underskrevet fuldmagt fra et andet medlem; begge medlemmer skal være identificeret ved 
navn og DGU-nummer på fuldmagten. 

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages 
fornyet afstemning. Såfremt stemmerne atter står lige tæller formandens stemme som 
udslagsgivende.  



 

Såfremt 5 medlemmer eller dirigenten forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.  

§ 11.  

Vedtægtsændringer 

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.  

Såfremt dette ikke opnås, kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, indkaldt 
senest 1 uge og afholdt senest 3 uger efter afholdelsen af den oprindelige 
generalforsamling, vedtage en vedtægtsændring med simpelt flertal.  

I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Såfremt stemmerne atter står lige 
tæller formandens stemme som udslagsgivende.  

 

§ 12.  

Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når matchkomiteen finder det nødvendigt, samt 
senest 3 uger efter, at mindst 20% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring til 
formanden herom sammen med alle bilag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.  

Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling.  

§ 13.  

Matchkomiteen 

Matchkomiteen består af 4-6 medlemmer, der imellem sig fordeler følgende 
ansvarsområder: 

1. Formand 
2. Kasserer  
3. Håndtering af indkøb til præmier 
4. Registrering af score i Golfboks samt ”Gennemgående”. 
5. Udfærdigelse af startlister 
6. Administration af og kontakt til sponsorer. 
7. Udematch/afslutningsfest. 
8. Referater fra komite-møderne. 

Komiteen konstituerer sig selv.  

Komiteen vælges for 1 år ad gangen og fungerer indtil den næste ordinære 
generalforsamling. 

Komiteens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed; står stemmerne lige, er 
formandens stemme afgørende.  



 

§ 14.  

Tirsdagsklubbens midler 

Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører Tirsdagsklubbens 
bøger, derunder medlemsfortegnelse. 

Tirsdagsklubbens midler skal indsættes på en bankkonto og må aldrig investeres i 
risikobehæftede emner, uanset hvor lille denne risiko vurderes til at være. 

Matchkomiteen må ikke optage lån eller købe på kredit på klubbens vegne, og klubben 
hæfter kun med sin til enhver tid eksisterende formue; medlemmerne kan aldrig hæfte 
personligt for foreningens mulige gæld! 

Ved klubbens opløsning tilstræbes at anvende de sidste midler til præmier og/eller 
medlemsarrangement. Et eventuelt restoverskud indbetales til Søllerød Golfklub. 

Regnskabsåret er 1/1 – 31/12. Regnskabet skal være komiteen i hænde senest 1 uge før  
sæsonstart, men det bør tilstræbes at være færdiggjort i løbet af januar. 

Regnskabet bliver bilagt referat af generalforsamling og lægges efterfølgende på klubbens 
hjemmeside. 

§ 15. 

Godkendelse af vedtægter 

Tirsdagsklubbens reviderede vedtægter er vedtaget med kvalificeret flertal på 
Tirsdagsklubbens Generalforsamling 2020 og forbliver i kraft indtil generalforsamlingen 
ændrer dem med kvalificeret flertal. 

 

Rudersdal, 7. april 2020 

 

 

……………………………………………….. 

(Dirigent) 


