
 
 

  
  

 

 

Vedtægter for Torsdagsherrerne 
 

Navn, hjemsted og formål  
 

§ 1. Foreningens navn er Torsdagsherrerne. 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune. Foreningen er en Klub-i-
Klubben under Søllerød Golfklub, Gl. Holte.  
 
§ 2. Det er foreningens formål, inden for DGU’s rammer for Golfreglerne og lokale 
regler og retningslinjer fastlagt af Søllerød Golfklub, ved ugentlige golfturneringer i 
golfsæsonen at fremme det sportslige og sociale samvær for mandlige medlemmer 
af Søllerød Golfklub.  
 

Medlemsskab og deltagelse i turneringer  
 
§ 3. Som medlem af foreningen kan optages mandlige personer fra 18 år og 
opefter, der har et aktivt medlemsskab af Søllerød Golfklub og har et registreret 
golfhandicap.  
Stk. 2. Indmeldelse i foreningen forudsætter, at der forud for første deltagelse i en 
golfturnering er sket en tilmelding på Torsdagsherrernes medlemsliste i Golfbox og 
samtidig er indbetalt fuldt sæsonkontingent.  
 
§ 4. Mandlige medlemmer af Søllerød Golfklub, der ikke er medlem af foreningen, 
kan deltage i en enkeltdags turnering mod indbetaling af turneringsfee.  
Stk. 2. Et medlem af foreningen kan invitere en gæst, der ikke er medlem af 
Søllerød Golfklub, til at deltage i en golfturnering mod indbetaling af greenfee og 
enkeltdags turneringsfee.   
Stk. 3. Gæstespilleren er berettiget til modtage præmie i dagens turnering, men 
gæstespilleren kan ikke deltage i eventuelle gennemgående turneringer.  
 
 

Generalforsamling  
 
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst to ugers varsel ved 
email til foreningens medlemmer og ved opslag på Søllerød Golfklubs hjemmeside.  



Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober kvartal.  
Stk. 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:  
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formanden aflægger årsberetning og godkendelse af årsberetningen 
4. Bestyrelsen fremlægger årsregnskab og budget til godkendelse og 

fastlæggelse af sæsonkontingent for den kommende sæson efter 
indstilling fra turneringskomiteen   

5. Indkomne forslag. Forslag skal være turneringskomiteen skriftligt i hænde 
senest en uge før generalforsamlingen 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant  
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt.  
 
Stk. 5. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt 
stemmeflertal.  
Stk. 6. Mindst fem medlemmer eller dirigenten kan forlange, at afstemning skal 
være skriftlig.  
Stk. 7. En lovligt indvarslet ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset 
antal fremmødte. 
Stk. 8. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i restance med betaling af 
sæsonkontingent. 
Stk. 9. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt fra et stemmeberettiget 
medlem, idet hvert medlem dog kun kan udøve stemmeret ifølge 1 fuldmagt. 
Stk. 10. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. I så fald skal det fremgå at 
dagsordenen, hvem der modtager genvalg.  
Stk. 11. Forslag, der er bestyrelsen i hænde mindre end en uge før 
generalforsamlingen, vil blive behandlet under punkt 8 eventuelt. Under punkt 8 kan 
der ikke træffes bindende beslutninger.  
 

Ekstraordinær generalforsamling  
 
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen 
ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse skal ske med 
mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er fremsat ønske herom.  
 

Bestyrelse og Turneringskomite  
 
§ 7.  Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse, herunder økonomi, 
kontakt til bankforbindelse og kontakt til Søllerød Golfklub. 
Stk. 2. Bestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges for en periode på to år på 
den ordinære generalforsamling.  
Stk. 3. På hver ordinær generalforsamling udskiftes de medlemmer af bestyrelsen, 
der har siddet i to år. Genvalg kan finde sted jf. § 5, stk. 10.  
Stk. 4. Efter hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med valg 
af formand, næstformand og kasserer.  
Stk. 5. Alle bestyrelsesmedlemmer er faste medlemmer af turneringskomiteen.  
Stk. 6. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte komiteer med særlige arbejdsopgaver 
og ansvarsområder. 



Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
 
§ 8. Turneringskomiteen varetager foreningens daglige sportslige ledelse.  
Stk. 2. Turneringskomiteen er en stående komité i foreningen.  
Stk. 3. Udover de tre bestyrelsesmedlemmer består turneringskomiteen af 
yderligere op til fem medlemmer, der udpeges af bestyrelsen i samråd med 
turneringskomiteen.  
Stk. 4. Turneringskomiteen fordeler selv arbejdsopgaver og ansvarsområder i 
mellem sig. 
Stk. 5. Turneringskomiteen fastlægger sin forretningsorden.  
 

Kontingent og udmeldelse  
 
§ 9. Sæsonkontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra 
bestyrelsen.  
Stk. 2. Fee for enkeltdagsturnering fastsættes af turneringskomiteen.  
Stk. 3. Et medlem, der ikke inden sæsonstart har indbetalt sæsonkontingent, 
betragtes som udmeldt af foreningen, indtil fornyet indbetaling finder sted.  
 

Regnskab  
 
§ 10. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. 
 

Vedtægtsændringer og opløsning 
 
§ 11. Ændring af vedtægter eller opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af 
generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte 
medlemmer.  
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue, efter dækning af alle 
forpligtelser, tilfalde juniorarbejdet i Søllerød Golfklub.  
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 4. marts 2020. 
 
 
 
 
 

Kurt Petersen 
Formand 

Hans Gøtzsche-Larsen 
Næstformand 

Kaj Ramsløv 
Kasserer 

   
 
 
 
 


