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Referat af Matchledermøde i Tirsdagsklubben 
 

Tirsdag d.15.02.2022 kl. 15:00 – 17:00. 
Mødet afholdtes i matchlederrummet i Søllerød Golfklub. 

Deltagere: 

Anders Qvade Rasmussen (AQR) 
Marianne Harboe (MH) 
Michael Rasmussen (MR)  
Niels Windekilde (NW) 
Carsten Loose (CL) 
Martin Angelo (MRA) 

Delvist: 
Hans Henrik Brandt (HHB) 

Referat:  

1. Fordeling af opgaverne for 2022 i.h.t. vedtægternes §14: 
a. Formand (MRA fratræder efter eget ønske). 

Matchledelsen fremkommer med forslag inden generalforsamlingen d.19.april 2022. 
b. Kasserer: MH fortsætter. 
c. Håndtering af indkøb til præmier: MH fortsætter. 
d. Registrering af score i Golfboks samt ”gennemgående”: AQR. 
e. Udfærdigelse af startlister i GolfBoks: CL 

i. CL og AQR er back-up for hinanden i forbindelse med ferie og fravær. 
f. Tovholder for sponsorer: MR. 
g. Åbningsmatch: MR 
h. Udematch: NW 
i. 2-dages udflugt bortfalder p.gr.a. ringe tilslutning de foregående år. 
j. Præmieuddeling gennemføres af MR med MH som Backup. 

 
2. Generalforsamling: 

En kort Generalforsamling afholdes efter spil, men før frokost, efter åbningsmatch d.19. 
april 2022. 

 
3. Sponsorer. 

a. MR fortsætter som tovholder for sponsorer (1.f.) 
b. MR koordinerer med klubben/restaurant og CL/AQR for ”Udfærdigelse af 

startlister” i den udstrækning, sponsorer er involveret. 
c. MRA fremsende nuværende propositioner for sponsormatch i Word-format for 

korrektion af MR. 
d. MR fremlagde en liste over eksisterende sponsorer, som matchledelsen tilsluttede 

sig. Der er endnu få åbne tirsdage. 
 

4. Revision af vedtægter 
a. Vedtægter i WORD-format fremsendt til matchkomiteen. AQR retter, og modtog 

forslag til rettelser fra MH. 
 

5. Revision af propositioner 
a. Matchledelsen vedtog at uanset aktuelt handikap kan ingen medlemmer tildeles 

mere end 54 slag på en præmiebærende runde spillet fra tee-50. 
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6. Revision af info-blad 
a. Infoblad for 2021 fremsendt i Word-format til rettelser. AQR retter info-blad for 

2022. Ændringsforslag fremlagt af MH. 
b. Det blev vedtaget at fjerne vores kontonummer fra al skriftligt inkl. e-mails, da al 

betaling fremover skal foregå via GolfBoks. 
 

7. Åbningsmatch: (MR) 
a. Dato vedtaget til tirsdag d. 19. april 2022, som er dagen efter Påskemandag. 

Matchform fastlægges at MR. Sidste års proposition fremsendes i Word-format for 
revision af MR. 

b. Der planlægges generalforsamling og fælles frokost efter match (MR). 
 

8. Udematch (NW fortsætter) 
a. Dato: tirsdag d.28. juni 2022  

(ligger i ”juniorugen” hvor der også er banevedligehold)  
b. Der planlægges endnu en udematch fredag i 2. uge af august 2022, delvist som 

erstatning for den sløjfede 2-dages udflugt. 
c. Matchform fastlægges af NW, når banen er valgt. 
d. Spisning efter match fastlægges, når banen er valgt. 

 
9. 2-dages udflugt aflyses p.gr.a. ringe tilslutning de sidste par år. 

 
10. Afslutningsmatch: 

a. Dato: tirsdag d.27. september 2022. 
b. Tovholder: MR. 
c. Matchform: ”DanBolig 7’er”(?). MR fastlægger propositioner når vi nærmer os. 

Sidste års propositioner fremsendes i Word-format til korrektion af MR. 
d. Spisning og aftensammenkomst (tovholder MR). 

 
11. Jubilæumsuge uge 25: 20. – 26. juni 2022 (HHB) 

HHB orienterede. 
Alle klub-i-klubben-aktiviteter aflyst i den uge, for at give bl.a. Tirsdagsklub-medlemmerne 
mulighed for at deltage i den festivitas, der arrangeres af SG-bestyrelsen.   
 

12. Eventuelt. Intet. 
 

13. Næste matchledermøde aftalt til tirsdag d.12 april 2022 kl 14-16 i matchlederrummet. 
Det er ugen før generalforsamling/åbningsmatch d.19. april 2022. 
HHB har reserveret matchlederrummet til os. 
 

 
 
Med venlig hilsen   

 

____________________________________________________________________ 


