
                                                  Holte, d. 01-07-2021 

Herved indkaldes til Generalforsamling i Tirsdagsklubben. 
 

Tirsdag d.6.7.2021 ca. kl. 14:30 
i restauranten i Søllerød Golfklub. 

 
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af referent. 
  

3. Formanden aflægger kort mundtlig beretning. 
 

4. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år ved Janne Maillet.  
 

5. Indkomne forslag til beslutning. 
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

6. GolfBoks. 
Registrering og opsætning af starttider er ændret af Søllerød Golfklubs bestyrelse. Det 
har givet en del ændringer, og undertiden nogen forvirring om hvordan det fungerer. 
Helle Hessellund eller Hans Henrik Brandt fra klubbens administration vil deltage for 
at besvare spørgsmål. 

7. Valg af mindst 5 medlemmer til matchkomitéen. 
a. Følgende medlemmer genopstiller: 

i. Marianne Harboe 
ii. Anders Quade  
iii. Michael Rasmussen 
iv. Martin Angelo 
v. Niels Windekilde 

b. Den nuværende matchledelse opfordrer alle, der gerne vil gøre en indsats for 
Tirsdagsklubben, til at melde sig enten ved eMail til martin@angelo.dk eller til en 
anden af matchledelsen, eller ved generalforsamlingen, da der er mange opgaver 
at tage sig af. 
 

8. Valg af 1 revisor blandt medlemmerne.  
a. Matchkomiteen foreslår valg af Steen Larsen, som endnu ikke har accepteret 

nomineringen. 
 

9. Eventuelt.  
 
 

________________________________________________________________________ 



                                                  Holte, d. 22-07-2021 

Referat fra Generalforsamling i Tirsdagsklubben. 
 

Tirsdag d.6.7.2021 ca. kl. 14:30 
i restauranten i Søllerød Golfklub. 

 
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
a. René Anneberg blev valgt ved akklamation. 

 
2. Valg af referent. 

a. Lotte Angelo blev valgt ved akklamation. 
  

3. Formanden aflægger kort mundtlig beretning. 
a. Coronaen og den nye bestyrelse i Søllerød golfklub har præget sæsonen. 
b. Vi har været underlagt corona-restriktioner, hvilket har medførte manglende 

muligheder for at samles efter spil, og derved for at gennemføre sponsormatch i 
første del af sæsonen. Første sponsormatch er i dag 6. juli. 

c. Bestyrelsen har villet give greenkeeperne mere tid om morgenen, og derfor 
skubbet vores starttid fra 7:30 til 8:30 til gene for de medlemmer, der gerne starter 
meget tidligt. 

d. For at undgå for mange huller p.gr.a. ”no shows” skal alle runder nu registreres i 
GolfBoks, i stedet for, som før, at banen er blokeret til os i morgenens første timer. 
Det betyder en lettelse, for de medlemmer, der vil framelde sig (i stedet for bare at 
blive væk), men de åbne huller bliver derved frigjort til alle andre medlemmer eller 
green-fee spillere. Det kræver nogen tilvænning, specielt som i dag, men vi lærer 
det jo nok. 

e. Vi er i 2021-sæsonen 88 medlemmer, ca 1/3 damer og 2/3 herrer. 
f. Vi har spillet 13 matches indtil nu, primo juli, med i gennemsnit 58 deltagere (uden 

udematchen med 35 deltagere har deltagelsen været i gennemsnit 60 deltagere). 
 
4. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år ved Janne Maillet. 

a. Da vi ikke har mulighed for storskærm længere (bestyrelsen har fjernet den) 
præsenterede Janne regnskabet mundtligt. 

i. 2020-årets samlede indkomst er kr. 16.200,- , og de er alle er brugt til 
præmier, inkl. udematch og 2-dages match. 

ii. Tilskud til afslutningsfest er på kr.7.800,- og en enkelt sponsor er budt på 
frokost til kr.179,- 

b. Regnskab godkendes uden kommentarer. 
 

5. Indkomne forslag til beslutning. 
a. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

 
6. GolfBoks 

a. Hans Henrik Brandt (HHB) fortalte i detaljer om det nye registrering og opsætning 
af starttider, der er ændret af Søllerød Golfklubs bestyrelse.  

b. HHB omtalte tillige sine møder med Carsten Loose, der er indstillet på at overtage 
udformningen af startlister fra sæsonen 2022, og vil anvende samme system, som 
Onsdagsdamerne anvender, d.v.s. at man tilmelder sin deltagelse på GolfBoks, og 
får senere tildelt en starttid via GolfBoks. Det fungerer fint for Onsdagsdamerne, 
så mon ikke også Tirsdagsklubben kan lære at anvende det. 

  



                                                  Holte, d. 22-07-2021 

 
7. Valg af mindst 5 medlemmer til matchkomitéen. 

a. De 5 fra 2021, der accepterer genvalg, blev valgt: 
i. Marianne Harboe 
ii. ii. Anders Qvade Rasmusen 
iii. iii. Michael Rasmussen 
iv. iv. Martin Angelo 
v. v. Niels Windekilde  

b. René Anneberg ønskede ikke genvalg. 
8. Den nuværende matchledelse opfordrer alle, der gerne vil gøre en indsats for 

Tirsdagsklubben, til at melde sig enten ved eMail til martin@angelo.dk eller til en anden af 
matchledelsen, eller ved generalforsamlingen, da der er mange opgaver at tage sig af. 
 

9. Valg af 1 revisor blandt medlemmerne.  
a. Matchkomiteen foreslår valg af Steen Larsen, som endnu ikke har accepteret 

nomineringen. Steen blev valgt ved aklamation. 
 

10. Eventuelt.  
a. Formanden takkede Janne Maillet for sit store arbejde i klubben igennem 14 år. 
b. Marianne Harboe overrakte en afskedsgave fra Tirsdagsklubben til Janne som tak 

for indsatsen. 
 
 
 
 
Holte, d.22-7-2021     
 

 
 
René Anneberg (dirigent) 
 

 
 






	Startliste 2021-07-06 rev 1.pdf
	Referat fra Generalforsamling i Tirsdagsklubben 2021 07 06
	CCF28082021_00000



