
V e d t æ g t e r   
§ 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 
golfturnering, primært om tirsdagen. 

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

§ 3. 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen er Tirsdagsklubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år i Søllerød Golfklubs lokaler 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. Bestyrelsen fremlægger forslag til beslutning. 

5. Forslagsstiller fremlægger indkomne forslag til beslutning.  

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen blandt medlemmerne. 

7. Valg af revisor.  

8. Eventuelt.  

Generalforsamlingen afholdes efter almindelige foreningsretslige regler. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under punkt 5 skal 
skriftligt være indgivet til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. 



Ordinær generalforsamling indkaldes ved e-mail til medlemmer med registreret e-
mailadresse, samt ved opslag på Søllerød Golfklubs hjemmeside senest 2 uger før 
generalforsamlingen afholdes.  

Referater fra generalforsamlinger offentliggøres 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 flertal. 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.  

§ 4.  

Vedtægtsændringer 
Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.  

Såfremt dette ikke opnås, kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling 
indkaldes. Her kræves blot et simpelt flertal for at vedtage vedtægtsændringen. 

§ 5.  

Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen 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.  

§ 6.  

Bestyrelsen 
Bestyrelsen fordeler følgende ansvarsområder imellem sig: 

1. Formand 

2. Kasserer inkl ansvar for medlemslister og indkøb. 

3. Registrering af score i Golfboks. 

4. Udfærdigelse af startlister 

5. Administration af og kontakt til sponsorer. 

6. Ude-turneringer. 

7. Åbnings og afslutnings turnering. 



8. Referater fra bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.  

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

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

§ 7.  

Tirsdagsklubbens midler 
Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører Tirsdagsklubbens 
regnskab. 

Tirsdagsklubbens midler skal indsættes på en bankkonto. 

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 bestyrelsen i hænde senest 1 uge 
før  sæsonstart. 

Regnskabet bliver efter godkendelse lagt på klubbens hjemmeside. 

§ 8. 

Godkendelse af vedtægter 
Tirsdagsklubbens reviderede vedtægter er vedtaget med kvalificeret flertal på 
Tirsdagsklubbens Generalforsamling 2022 og forbliver i kraft indtil generalforsamlingen 
ændrer dem med kvalificeret flertal. 

Rudersdal, 19. april 2022 

……………………………………………….. 

(Dirigent)
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