
RegionsGolf	ØST	–	Årsmøde	2017	
Afholdes	i	Greve	Golfklub	søndag	den	8.	oktober	2017	
		

Dagens	program	
08:30	—	Morgenkaffe	med	rundstykke.	
09.00	—	Indskrivning	og	udlevering	af	scorekort.	
10.00	—	Gunstart	9	hullers	stableford.	Fuld	SPH.	
12.15	—	Frokost	incl.	1	øl/vand.	
13.15	—	Årsmøde.	
		

Dagsorden	

1. Valg	af	dirigent		
Bestyrelsen	indstiller	Gert	Meyer	Madsen,	Halsted	Kloster	
	
	

2. Bestyrelsens	beretning	–	herunder	turneringsberetning	2017	
	
	

3. Forelæggelse	af	årsregnskab	til	godkendelse	
	
	

4. Forelæggelse	af	budget	for	kommende	år	til	godkendelse	
	
	

5. Indkomne	forslag	
a. Forslag	fra	bestyrelsen	
b. Forslag	fra	klubberne	

	
	

6. Valg	til	
o Bestyrelsen	

–	Næstformand	Piet	Bake	modtager	genvalg.	
–	Kasserer	Susanne	Munthe	modtager	genvalg.	
–	Webmaster	&	Slutspilsplanlægger	Michael	Hansen	modtager	genvalg.	

o Suppleanter	
–	Søren	Vestergaard	modtager	genvalg.	

o Revisor	
Bestyrelsen	foreslår	Kjeld	Andreasen,	Sorø	Golfklub	
	
	

7. Præsentation	af	ny	hjemmeside	for	RegionsGolf	Danmark	
	
	

8. Eventuelt	
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Bestyrelsens	beretning	sæson	2017	
1. Velkommen	til	årsmøde	2017.	33	klubber	er	tilmeldt	med	51	deltagere.	I	år	har	62	klubber	deltaget	

med	415	hold	fordelt	12	rækker.	På	landsplan	har	der	deltaget	knap	1100	hold,	og	der	er	der	spillet	
mere	end	3400	holdkampe.	
	

2. Matchleder	Jim	Christensen	og	den	øvrige	bestyrelse	har	igen	i	år	fået	mange	henvendelser	af	vidt	
forskellig	karakter.	Ganske	mange	af	disse	kunne	være	undgået,	hvis	spillerne	havde	haft	et	rimeligt	
kendskab	til	turneringsbetingelserne	og	kommandovejen.	Bestyrelsen	må	dog	også	gribe	lidt	i	egen	
barm,	fordi	uheldige	udeladelser	i	betingelserne,	og	vanskeligt	forståelige	helmeninger	i	
turneringsbetingelserne,	ikke	har	gjort	det	lettere	at	læse	og	forstå	betingelserne.	Bestyrelsen	vil	til	
næste	sæson	forsøge	at	tydeliggøre	betingelserne,	så	vi	undgår	disse	unødvendige	henvendelser.	Det	
vil	tillige	lette	bestyrelsens	virke,	hvis	en	spiller	eller	holdkaptajn,	som	har	spørgsmål	til	betingelserne	
først	ville	tage	kontakt	med	klubbens	koordinator	–	dette	være	hermed	en	kraftig	opfordring.	I	år	har	
vi	behandlet	to	protester.	Den	ene	afgørelse	gav	sig	selv,	hvorimod	den	anden	medførte	mange	
skriverier	og	gav	dårlig	stemning.		
	

3. Regionsfinalerne	på	henholdsvis	Værebro	for	A-,	B-,	C-	og	D-	rækkerne	og	Senior/veteran	rækkerne	på	
Simons	blev	afviklet	til	alles	tilfredshed.	Begge	baner	stod	flotte	og	velplejede	og,	at	vejret	tillige	var	
med	os,	gjorde	finalearrangementet	perfekt.	En	speciel	oplevelse	var	det	at	se,	hvorledes	veteranerne	
med	5	holdkampe	og	25	starter	på	18	huller	kom	banen	rundt	i	et	godt	tempo	og	uden	unødig	
forsinkelse	–	så	er	det	en	fornøjelse	at	være	matchleder.	En	stor	tak	fra	bestyrelsen	til	Christine	–	
koordinator	i	Simons	og	René	Stisen	i	Værebro	for	fin	bistand	og	hjælp	–	tak	for	det.		
	

4. Trukne	hold	har	atter	i	år	været	et	problem	–	15	hold,	heraf	alene	6	hold	fra	A-rækken.	Det	er	især	
ærgerligt	for	bestyrelsen	og	for	de	øvrige	hold	i	puljen.	I	3	puljer	var	der	kun	2	hold	tilbage.	Vi	har	de	
sidste	par	år	opfordret	koordinatorerne	til	at	afslutte	sæsonen	med	en	match	for	alle	klubbens	
regionsgolfere,	hvor	man	også	så	småt	kan	få	talt	om	kommende	sæsons	tilmelding/kaptajner.	Dette	
tiltag	ved	vi,	at	en	del	klubber	er	begyndt	at	iværksætte,	så	vi	kan	kun	håbe	på,	at	dette	kan	være	med	
til	at	reducere	antallet	af	trukne	hold.	Lad	dette	være	en	opfordring	til	øvrige	klubber.	
	

5. Efter	årsmødets	debat	i	2016	besluttede	bestyrelsen,	at	SC-	og	VC	rækkerne	skulle	spille	med	handicap	
interval	og	tildelte	slag	til	spilleren	med	det	højeste	handicap.	Det	har	i	store	træk	været	en	succes	i	
Region	ØST.	Spændet	fra	18,5	til	36	har	nogen	følt	var	lidt	for	stort,	fordi	vi	har	fået	tilbagemeldinger,	
hvor	”lavhandicapperen”	har	skullet	give	op	til	16	slag,	men	sådan	fungerer	handicapsystemet,	når	vi	
spiller	med	tildelte	slag.	På	2016	årsmødet	gjorde	bestyrelsen	det	klart,	at	en	landfinale	ikke	ville	blive	
spillet	på	lige	vilkår,	men	årsmødet	vedtog	trods	bestyrelsens	indvendinger,	at	landsfinalen	skulle	
spilles	trods	forskellighederne.	En	meget	utilfredsstillende	handling	af	denne	beslutning	så	dagens	lys,	
da	regionsvinderne	i	SC-	og	VC-	rækken	efterfølgende	meldte	afbud	til	Landsfinalen.	Bestyrelsen	måtte	
med	skam	kontakte	Vest-	kredsen	og	meddele,	at	Øst	ikke	mødte	op	med	SC-	og	VC-	hold.		
	

6. Under	forslag	fra	bestyrelsen	tager	vi	hele	problematikken	omkring	hcp	intervaller	og	evt.	tildelte	slag	
op.	Bestyrelsens	holdning	er,	at	vi	atter	spiller	fra	scratch	i	VC-	og	SC-	rækkerne.	Som	noget	nyt	
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forsøger	vi	med	to	nye	rækker	i	SD	og	VD,	hvor	der	spilles	med	tildelte	slag	–	her	afsluttes	turneringen	
med	en	Regionsfinale.	Ligeledes	får	klubberne	mulighed	for	at	tilmelde	op	til	2	hold	i	B-	og	C	rækken,	
fordi	vi	har	modtaget	ganske	mange	tilkendegivelser,	som	antyder,	at	i	disse	rækker	har	klubberne	
mange	spillere,	som	dermed	gives	mulighed	for	at	spille	regionsgolf.	Superveteran	rækkerne	har	
udviklet	sig	eksplosivt	både	i	Vest	såvel	som	i	Øst.	I	Øst	er	vi	vokset	fra	24	hold	til	i	år	at	være	45	hold	–	
i	Vest	er	der	i	år	59	tilmeldte	hold.	Det	medfører,	at	bestyrelserne	i	både	Øst	og	Vest	agter	at	spille	i	en	
SVA-	og	SVB	række	fra	2018.	Vi	forestiller	os,	at	SVA-rækken	starter	med	4	puljer	á	4	hold	og	alle	øvrige	
tilmeldte	hold	starter	i	SVB-rækken,	men	mere	herom	under	behandling	af	forslag	fra	bestyrelsen.	I	
senior/veteran	rækkerne	tyder	det	desværre	ikke	p.t.	på,	at	vi	kan	blive	enige	med	vest	kredsen	om	
fælles	turneringsbetingelser.	Finder	de	to	bestyrelser	ikke	fælles	fodslag,	er	det	øst	bestyrelsens	
holdning,	at	der	ikke	skal	spilles	landsfinale	i	senior/veteran	rækkerne,	og	det	vil	være	yderst	trist.	
Forårets	møder	med	vest	kredsen	vil	forhåbentlig	finde	en	løsning.	For	at	få	en	fair	turnering	i	
senior/veteran	rækkerne	har	bestyrelsen	forslag	til	behandling	angående	brug	af	divisions	spillere	i	
Regionsgolf	regi,	men	mere	herom	under	forslags	behandlingen.	
	

7. Et	af	de	nye	tiltag	på	hjemmesiden	i	2017	er	upload	af	kampkortet.	Efter	en	meget	stille	start,	har	vi	
under	turnerings	perioden	kunnet	konstatere	en	stigende	interesse	for	at	lægge	kampkortet	på	
hjemmesiden.	Bestyrelsen	har	besluttet,	at	det	også	i	2018	skal	være	frivilligt	at	upload	vi	håber	
naturligvis,	at	den	stigende	tendens	fortsætter.	Webudvalget	har	arbejdet	ihærdigt	med	hjemmesiden	
gennem	hele	sæsonen,	så	vi	barsler	med	et	nyt	look	umiddelbart	efter	årsmødet.	Det	er	ikke	fordi,	der	
er	så	meget	nyt	i	de	bagvedliggende	systemer,	men	vi	synes,	at	hjemmesiden	nu	ser	spændende	og	
præsentabel	ud.	Et	af	dagsordens	punkterne	er	præsentation	af	hjemmesiden.		
	

8. Vi	har	til	landsfinalerne	fået	fremstillet	et	bagmærke	i	metal	som	varigt	minde	for	den	enkelte	spiller.	
Det	har	været	lidt	bekosteligt,	men	modtagelsen	hos	Landsmestrene	bestyrkede	os	i,	at	det	
sandsynligvis	er	kommet	for	at	blive.	
	

9. Sponsor	situationen	er	i	skrivende	stund	uafklaret,	men	vi	har	fået	oparbejdet	en	fornuftig	kapital,	som	
alt	andet	lige	vil	kunne	få	turneringen	til	at	fungere,	trods	eventuel	manglende	sponsorer.	Naturligvis	
er	turneringen	det	vigtigste,	så	skal	der	spares	må	det	i	første	omgang	gå	ud	over	serviceniveauet	ved	
Regions-	og	Landsfinalerne.	
	

10. Vi	har	på	trods	af	mange	opfordringer	ikke	fået	nyt	”blod”	i	bestyrelsen.	Vore	2	bestyrelses	
medlemmer	Piet	Beke	og	Susanne	Munthe	har	derfor	accepteret	at	tage	ét	år	mere	i	bestyrelsen.	Som	
bekendt	fratræder	matchleder	Jim	Christensen	og	formand	John	Munthe	ved	årsmødet	i	2018	Det	
medfører,	at	der	kun	vil	være	ét	nuværende	bestyrelsesmedlem	tilbage	til	sæson	2019.	Bestyrelsen	har	
derfor	besluttet,	at	udvide	den	sidende	bestyrelse	med	”inaktive”	bestyrelses	medlemmer,	som	på	
sidelinien	alene	deltager	i	bestyrelsesmøderne,	for	at	danne	sig	et	billede	af	arbejdets	omfang,	
naturligvis	med	den	bagtanke,	at	de	melder	sig	under	fanerne,	når	vi	”gamle”	træder	fra.	Pt.	har	vi	
kontakt	til	mulige	potentielle	bestyrelsesmedlemmer	til	næste	sæsons	arbejde.	
	

11. Den	15.	oktober	lægges	sæson	2017	i	arkiv	og	tilmelding	til	sæson	2018	åbnes	på	hjemmesiden	den	1.	
november.	Sidste	frist	for	tilmelding	og	betaling	er	15.	januar.	
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ForslagNr	 B-01	
Forslag	tekst	 Der	oprettes	to	nye	rækker,	henholdsvis	SD	og	VD	med	følgende	

turneringsbetingelser:	
	

a) I	SD	rækken	skal	deltagerne	være	fyldt	50	år	inden	udgangen	af	det	år,	
hvor	turneringen	afholdes	og	i	VD	rækken	skal	deltagerne	være	fyldt	60	
år	inden	udgangen	af	det	år,	hvor	turneringen	afholdes.	
	

b) Deltagerne	i	disse	rækker	skal	have	et	hcp.	på	mellem	18,5	og	36,0		
	

c) Der	spilles	med	hcp.	i	disse	rækker,	således	at	forstå,	at	spilleren/siden	
med	det	laveste	antal	tildelte	slag	nulstilles	og	differencen	gives	på	
hullerne	med	de	laveste	hcp.nøgler	til	spilleren/siden	med	det	højeste	
antal	slag.	
	

d) I	disse	rækker	kan	hver	klub	tilmelde	to	hold.	
	

e) Deltagerne	i	disse	rækker	kan	i	samme	sæson	ikke	deltage	på	hold	i	
andre	regionsgolf-rækker.	
	

f) I	disse	rækker	spilles	ikke	landsfinale,	alene	regionsfinale.	
I	disse	rækker	er	der	ikke	oprykning	til	andre	rækker.	(SC	&	VC).	

Egen	
bemærkning	

	
	
	
	
	
	
	
	

Afgørelse	 ¨	Vedtaget	 ¨	Nedstemt	 ¨	Forslag	trukket	
	

	
	
	
ForslagNr	 B-02	
Forslag	tekst	 SC og VC rækkerne overgår til samme turneringsbetingelser som før 

forsøgsordningen i 2017, således at SC og VC rækkerne igen spiller fra 
scratch og uden hcp. interval.	

Egen	
bemærkning	

	
	
	
	
	
	
	

Afgørelse	 ¨	Vedtaget	 ¨	Nedstemt	 ¨	Forslag	trukket	
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ForslagNr	 B-03	
Forslag	tekst	 I	ABCD	rækkerne	kan	klubberne	tilmelde	op	til	2	hold	i	B-	og	C-rækken.	
Egen	
bemærkning	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afgørelse	 ¨	Vedtaget	 ¨	Nedstemt	 ¨	Forslag	trukket	
	

	
	
	
ForslagNr	 B-04	
Forslag	tekst	 Superveteran	rækken	opdeles	i	2	rækker	–	SVA	og	SVB.	

Klubberne	kan	tilmelde	2	hold	i	SVB	
Egen	
bemærkning	

	
	
	

	
	

	
	
	
	

Afgørelse	 ¨	Vedtaget	 ¨	Nedstemt	 ¨	Forslag	trukket	
	

	
	
	
ForslagNr	 B-05	
Forslag	tekst	 Divisionsspillere	kan	IKKE	deltage	på	hold	i	Regionsgolf	

Kvalifikationsspillere	må	gerne	deltage	i	Regionsgolf	
Egen	
bemærkning	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afgørelse	 ¨	Vedtaget	 ¨	Nedstemt	 ¨	Forslag	trukket	
	

	



Forslag	fra	Bestyrelsen	til	ændringer	af	Vedtægterne	–	B06	
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Vedtægter	for	holdturneringen	i	REGIONSGOLF-DANMARK	–	ØST	
	
	

Nuværende	vedtægter	
Tekst	der	ønskes	slettes	fra	nuværende	
tekst	markeres	med	en	overstregning	af	
teksten.	

Forslag	til	ændret	tekst	
Forslag	til	den	nye	tekst	indsættes	her.	
Ny	tekst	markeres	med	rødt.	

§	1.	Navn	og	område	
	
Stk.	1.	
Holdturneringens	navn	er	REGIONSGOLF-	
DANMARK	–	ØST.	
	
Stk.	2.	
Holdturneringen	er	for	alle	klubber	under	
Dansk	Golf	Union	øst	for	Storebælt,	hvor	
golfklubberne	kan	tilmelde	hold	bestående	
af	spillere	i	A-,	B-,	C-	og	D-rækken,	samt	
Senior-	og	Veteranrækker,	som	opfylder	
Dansk	Golf	Unions	alderskriterier	for,	at	de	
kan	deltage	i	henholdsvis	en	regional	
turnering	for	Seniorer	og	en	regional	
turnering	for	Veteraner.	

§	1.	Navn	og	område	
	
Stk.	1.	
Holdturneringens	navn	er	REGIONSGOLF-	
DANMARK	–	ØST.	
	
Stk.	2.	
Holdturneringen	er	for	alle	klubber	under	
Dansk	Golf	Union	øst	for	Storebælt,	hvor	
golfklubberne	kan	tilmelde	hold	bestående	
af	spillere	i	A-,	B-,	C-	og	D-rækken,	samt	
Senior-	og	Veteranrækker,	som	opfylder	
Dansk	Golf	Unions	alderskriterier	for,	at	de	
kan	deltage	i	henholdsvis	en	regional	
turnering	for	Seniorer	og	en	regional	
turnering	for	Veteraner.	

§	2.	Formål	
	
Stk.	1.	
Holdturneringens	formål	er	at	fremme	
glæden	ved	golfspillet	hos	breddegolf	
udøvere	og	at	give	deltagerne	mulighed	for	
at	repræsentere	klubben	på	et	rimeligt	
konkurrenceniveau.	
	
Holdturneringens	formål	er	endvidere	at	
spille	efter	turneringsbetingelser,	som	er	
landsdækkende	for	alle	rækker	således,	at	
der	kan	afholdes	landsfinaler.	Vinderne	af	
SA-	og	VE-rækken	oprykkes	til	DGU’s	
divisioner	ligesom	de	lavest	placerede	SA-	
og	VE-hold	under	DGU	rykker	ned	i	
henholdsvis	SA-	og	VE-rækken.	
	
	
Udarbejdelsen	af	bl.a.	
turneringsbetingelserne	til	

§	2.	Formål	
	
Stk.	1.	
Holdturneringens	formål	er	at	fremme	
glæden	ved	golfspillet	hos	breddegolf	
udøvere	og	at	give	deltagerne	mulighed	for	
at	repræsentere	klubben	på	et	rimeligt	
konkurrenceniveau.	
	
Holdturneringens	formål	er	endvidere	at	
bestræbe	sig	på	at	spille	efter	
turneringsbetingelser,	som	er	
landsdækkende	for	alle	rækker	således,	at	
der	kan	afholdes	landsfinaler.	Vinderne	af	
henholdsvis	SA-,	VE-	og	SVA-rækken	
oprykkes	til	DGU’s	divisioner	ligesom	de	
lavest	placerede	SA-,	VE-	og	SV-hold	under	
DGU	rykker	ned	i	henholdsvis	SA-,	VE	og	
SVA-rækken.	
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holdturneringens	gennemføres	derfor	i	
samarbejde	med	golfklubberne	vest	for	
Storebælt	repræsenteret	ved	
turneringsledelsen	i	Region	Vest.	
	
Bestyrelsen	modtager	og	indsamler	
erfaringer	fra	deltagende	spillere	og	
klubber	i	forbindelse	med	turneringens	
afholdelse,	som	drøftes	på	bestyrelses-
møder,	på	årsmødet	og	med	Region	Vest	
for	løbende	at	forbedre	turneringens	
rammer	og	dens	afholdelse.	
	
Stk.	2.	
Holdturneringen	har	sammen	med	Region	
Vest	en	fælles	sponsor,	som	således	støtter	
den	landsdækkende	turnering.	Sponsoratet	
har	bl.a.	bestået	i	at	levere	bespisning	og	
præmier	til	regions-	og	landsfinaler.	
	
Turneringsledelsen	vil	arbejde	på	at	
bibeholde	og	udbygge	samarbejdet	med	
sponsor,	således	at	bl.a.	klubbernes	
tilmeldingsgebyr	til	holdturneringen	kan	
holdes	nede	på	et	acceptabelt	niveau.	

Udarbejdelsen	af	bl.a.	
turneringsbetingelserne	til	holdturneringens	
gennemføres	derfor	så	vidt	mulig	i	
samarbejde	med	golfklubberne	vest	for	
Storebælt	repræsenteret	ved	
turneringsledelsen	i	Region	Vest.	
	
Bestyrelsen	modtager	og	indsamler	
erfaringer	fra	deltagende	spillere	og	klubber	
i	forbindelse	med	turneringens	afholdelse,	
som	drøftes	på	bestyrelsesmøder,	på	
årsmødet	og	med	Region	Vest	for	løbende	
at	forbedre	turneringens	rammer	og	dens	
afholdelse.	
	
Stk.	2.	
Holdturneringen	har	sammen	med	Region	
Vest	fælles	sponsorere,	som	således	støtter	
den	landsdækkende	turnering.	

§	3.	Deltagende	klubber	
	
Stk.	1.	
Efter	årets	holdturnering,	der	afsluttes	
med	regionsfinaler	og	landsfinaler	i	
september,	kan	golfklubberne	under	Dansk	
Golf	Union	øst	for	Storebælt	tilmelde	sig	
næste	års	turnering	i	de	forskellige	rækker,	
som	deres	hold	har	kvalificeret	sig	til	i	årets	
turnering,	i	henhold	til	turnerings-
betingelserne	for	holdturneringen.	
	
	
	
For	A-,	B-,	C-,	D-,	SC-	og	VC-rækkens	
vedkommende	tilmelder	golfklubberne	sig	
år	for	år.	
	
Stk.	2.	
De	deltagende	golfklubber	indbetaler	et	
tilmeldingsgebyr	for	hvert	hold	de	
tilmelder	til	turneringen.	

§	3.	Deltagende	klubber	
	
Stk.	1.	
Efter	årets	holdturnering,	der	afsluttes	med	
regionsfinaler	i	september	bestræbes	på	–	i	
samarbejde	med	regionsgolf	Vest	–	at	
afholde	landsfinaler.	Golfklubberne	under	
Dansk	Golf	Union	øst	for	Storebælt	kan	
derefter	tilmelde	sig	næste	års	turnering	i	
de	forskellige	rækker,	som	deres	hold	har	
kvalificeret	sig	til	i	årets	turnering,	i	henhold	
til	turneringsbetingelserne	for	
holdturneringen.	
	
For	A-,	B-,	C-,	D-,	SC-,	SD-,	VC-,	VD	og	SVB-
rækkernes	vedkommende	tilmelder	
golfklubberne	sig	år	for	år.	
	
Stk.	2.	
De	deltagende	golfklubber	indbetaler	et	
tilmeldingsgebyr	for	hvert	hold	de	tilmelder	
til	turneringen.	
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§	4.	Turneringens	afvikling	
	
Stk.	1.	
Turneringsledelsen	fastlægger	
turneringsbetingelserne	i	samarbejde	med	
turneringsledelsen	i	Region	Vest	og	
offentliggør	disse	inden	turneringens	start,	
hvor	de	kan	findes	på	turneringens	
hjemmeside	www.REGIONSGOLF-
DANMARK.dk,	som	er	hjemmesidens	navn	
indtil	holdturneringen	evt.	får	en	anden	
sponsor.	
	
Turneringen	er	opbygget	i	et	antal	puljer,	
som	er	bestemt	af	antallet	af	tilmeldte	
hold.		
	
I	henhold	til	turneringsbetingelserne	er	der	
i	Seniorrækken	tre	rækker	bestående	af	
Senior	A	(SA),	Senior	B	(SB)	og	Senior	C	
(SC).	Ved	oprykning	kvalificerer	klubben	sig	
til	deltagelse	i	SA-	og	SB	rækken.	
	
Ligeledes	i	henhold	til	
turneringsbetingelserne	er	der	fire	rækker	i	
Veteranrækken	bestående	af	Veteran	Elite,	
Veteran	A,	Veteran	B	og	Veteran	C,	som	er	
opbygget	efter	samme	principper	som	i	
Seniorrækkerne.	Ved	oprykning	kvalificerer	
klubben	sig	til	deltagelse	i	VE-,	VA-	og	VB	
rækken.	
	
Op	-	og	nedrykning	efter	årets	turnering	i	
Senior-	og	Veteranrækken	fremgår	af	
turneringsbetingelserne.	

§	4.	Turneringens	afvikling	
	
Stk.	1.	
Turneringsledelsen	fastlægger	
turneringsbetingelserne	og	offentliggør	
disse	inden	turneringens	start,	hvor	de	kan	
findes	på	turneringens	hjemmeside.	
	
Turneringen	er	opbygget	i	et	antal	puljer,	
som	er	bestemt	af	antallet	af	tilmeldte	hold.		
	
Op	-	og	nedrykning	efter	årets	turnering	i	
Senior-	og	Veteranrækken	fremgår	af	
turneringsbetingelserne.	

§	5.	Ledelse	
Stk.	1.	
Holdturneringens	ledelse	består	af	en	
bestyrelse	valgt	på	årsmødet.	
	
Stk.	2.	
Bestyrelsen	fastsætter	selv	sin	
forretningsorden.	
	
	
	

§	5.	Ledelse	
Stk.	1.	
Holdturneringens	ledelse	består	af	en	
bestyrelse	valgt	på	årsmødet.	
	
Stk.	2.	
Bestyrelsen	konstituerer	sig	selv	med	
formand,	næstformand	og	kasserer.	
Bestyrelsen	fastsætter	selv	sin	
forretningsorden.	
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Stk.	3.	
Bestyrelsen	består	af	formand,	
næstformand,	kasserer	og	2	menige	
medlemmer.	Formand	og	ét	
bestyrelsesmedlem	er	på	valg	i	lige	år.	
Kasserer,	næstformand	og	ét	
bestyrelses-medlem	er	på	valg	i	ulige	år.	
	
	
Stk.	4.	
Der	vælges	1	suppleant	og	1	revisor	hvert	
år.	
	
Stk.	5.	
Ved	indtrædende	vakance	for	formanden	
indtræder	næstformanden	og	fungerer	
indtil	kommende	årsmøde.	
	
Stk.	6	
Formanden	repræsenterer	Regionsgolf-
Danmark	Øst.	

Stk.	3.	
Bestyrelsen	består	af	5-7	medlemmer.	
Medlemmerne	vælges	for	2	år	ad	gangen.	I	
ulige	årstal	afgår	der	2-3	og	3-4	i	lige	årstal.	
Genvalg	kan	finde	sted.	
I	tilfælde	af	vakance	i	årets	løb	indtræder	en	
suppleant,	som	fungerer	indtil	næste	
årsmøde.	
	
Stk.	4.	
Der	vælges	1-3	suppleanter	og	1	revisor	
hvert	år.	
	
Stk.	5.	
Ved	indtrædende	vakance	for	formanden	
indtræder	næstformanden	og	fungerer	
indtil	kommende	årsmøde.	
	
Stk.	6.	
Formanden	repræsenterer	Regionsgolf-
Danmark	Øst.	

§	6.	Turneringskomiteen	
	
Stk.	1.	
Turneringskomiteen	består	af	3	
medlemmer	af	bestyrelsen	(pt.	formand,	
slutspilplanlægger	og	matchleder),	som	
behandler	indkommende	protester.	
	
Stk.	2.	
Ved	indtrædende	vakance	kan	
turneringskomiteen	supplere	sig	blandt	
medlemmerne	af	golfklubberne	øst	for	
Storebælt,	der	er	medlem	af	Dansk	Golf	
Union,	indtil	førstkommende	årsmøde.	

§	6.	Turneringskomiteen	
	
Stk.	1.	
Turneringskomiteen	består	af	mindst	2	og	
højst	4	medlemmer	af	bestyrelsen	og	hvis	
navne	fremgår	af	turneringsbetingelserne.	
	
Stk.	2.	
Ved	indtrædende	vakance	kan	
turneringskomiteen	supplere	sig	blandt	
medlemmerne	af	golfklubberne	øst	for	
Storebælt,	der	er	medlem	af	Dansk	Golf	
Union,	indtil	førstkommende	årsmøde.	

§	7.	Årsmødet	
	
Stk.	1.	
Årsmødet	afholdes	hvert	år	første	
lørdag/søndag	i	oktober.	Indkaldelse	skal	
ske	med	mindst	14	dages	varsel	via	
hjemmesiden,	hvor	indkommende	forslag	
lægges	senest	en	uge	før	årsmødet.	
Regnskab	og	budget	lægges	på	
hjemmesiden	snarest	muligt	efter	
regnskabsårets	afslutning.	

§	7.	Årsmødet	
	
Stk.	1.	
Årsmødet	afholdes	hvert	år	første	weekend	
i	oktober.	Indkaldelse	skal	ske	med	mindst	
14	dages	varsel	via	hjemmesiden,	hvor	
indkommende	forslag	lægges	senest	en	uge	
før	årsmødet.	Regnskab	og	budget	lægges	
på	hjemmesiden	snarest	muligt	efter	
regnskabsårets	afslutning.	
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Stk.	2.	
Dagsorden	skal	omfatte:	
	

1. Valg	af	dirigent	
2. Bestyrelsens	beretning	
3. Turneringsberetning	ved	

matchleder	
4. Forelæggelse	af	årsregnskab	til	

godkendelse	
5. Forelæggelse	af	budget	for	

kommende	år	til	godkendelse	
6. Indkomne	forslag	
7. Valg	til	

o bestyrelsen	
o suppleant	
o revisor	

8. Eventuelt	
	
Stk.	3.	
Forslag,	der	ønskes	behandlet	på	
årsmødet,	skal	skriftligt	fremsendes	til	
formandens	mailadresse	senest	første	
lørdag	i	september.	
	
Stk.	4.	
Årsmødet	træffer	sine	afgørelser	ved	
almindelig	stemmeflerhed.	
Hver	fremmødt	klub	har	én	stemme.	
	
Stk.	5.	
Ekstraordinært	årsmøde	afholdes,	når	
bestyrelsen	finder	det	fornødent,	eller	når	
mindst	2/3	af	deltagende	golfklubber	i	
holdturneringen	ved	skriftlig	henvendelse	
til	bestyrelsen	kræver	det.	
	
Indkaldelse	sker	via	hjemmesiden	og	mail	
til	koordinatorer	i	hver	klub	med	mindst	14	
dages	varsel	med	angivelse	af	dagsorden	
og	senest	én	måned	efter,	at	bestyrelsen	
har	modtaget	henvendelsen.	
	
Stk.	6.	
Der	udarbejdes	referat	fra	årsmøder.	
Referatet	lægges	på	hjemmesiden.	
	
	

Stk.	2.	
Dagsorden	skal	omfatte:	
	

1. Valg	af	dirigent	
2. Bestyrelsens	beretning	
3. Forelæggelse	af	årsregnskab	til	

godkendelse	
4. Forelæggelse	af	budget	og	

tilmeldingsgebyr	for	kommende	år	til	
godkendelse	

5. Indkomne	forslag	
6. Valg	til	

o bestyrelsen	
o suppleant	
o revisor	

7. Eventuelt	
	
	
Stk.	3.	
Forslag,	der	ønskes	behandlet	på	årsmødet,	
skal	skriftligt	fremsendes	til	formandens	
mailadresse	senest	første	lørdag	i	
september.	
	
Stk.	4.	
Årsmødet	træffer	sine	afgørelser	ved	
almindelig	stemmeflerhed.	
Hver	fremmødt	klub	har	én	stemme.	
	
Stk.	5.	
Ekstraordinært	årsmøde	afholdes,	når	
bestyrelsen	finder	det	fornødent,	eller	når	
mindst	2/3	af	deltagende	golfklubber	i	
holdturneringen	ved	skriftlig	henvendelse	til	
bestyrelsen	kræver	det.	
	
Indkaldelse	sker	via	hjemmesiden	og	mail	til	
koordinatorer	i	hver	klub	med	mindst	14	
dages	varsel	med	angivelse	af	dagsorden	og	
senest	én	måned	efter,	at	bestyrelsen	har	
modtaget	henvendelsen.	
	
Stk.	6.	
Der	udarbejdes	referat	fra	årsmøder.	
Referatet	lægges	på	hjemmesiden.	
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§	8.	Økonomi	
	
Stk.	1.	
Til	holdturneringens	aktiviteter	og	drift	
anvendes	tilmeldingsgebyret	fra	
deltagende	golfklubber.	
	
Stk.	2.	
Bestyrelsen	foreslår	tilmeldingsgebyret	jvf.	
§	3,	stk.	2.	
	
Stk.	3.	
Bestyrelsen	er	ansvarlig	for	regnskabet,	der	
varetages	af	kassereren.	Regnskabet	skal	
være	revideret	og	underskrevet	af	den	
valgte	revisor	inden	årsmødet.	
	
Stk.	4.	
Regnskabsåret	går	fra	1.	oktober	i	den	
netop	afholdte	turneringsrunde	til	30.	
september	i	det	efterfølgende	år.	

§	8.	Økonomi	
	
Stk.	1.	
Til	holdturneringens	aktiviteter	og	drift	
anvendes	tilmeldingsgebyret	fra	deltagende	
golfklubber.	
	
Stk.	2.	
Bestyrelsen	er	ansvarlig	for	regnskabet,	der	
varetages	af	kassereren.	Regnskabet	skal	
være	revideret	og	underskrevet	af	den	
valgte	revisor	inden	årsmødet.	
	
Stk.	3.	
Regnskabsåret	går	fra	1.	oktober	i	den	netop	
afholdte	turneringsrunde	til	30.	september	i	
det	efterfølgende	år.	

§	9.	Vedtægtsændringer	
	
Stk.	1.	
Forslag	til	ændringer	i	holdturneringens	
vedtægter	skal	behandles	på	et	årsmøde	
og	vedtages	med	mindst	2/3	af	de	afgivne	
stemmer.	

§	9.	Vedtægtsændringer	
	
Stk.	1.	
Forslag	til	ændringer	i	holdturneringens	
vedtægter	skal	behandles	på	et	årsmøde	og	
vedtages	med	mindst	2/3	af	de	afgivne	
stemmer.	

§	10.	Nedlæggelse	af	Regionsgolf-
Danmark	Øst	
	
Stk.	1.	
Såfremt	bestyrelsen	ønsker	at	nedlægge	
Regionsgolf-Danmark	-	Øst,	skal	forslaget	
om	nedlæggelse	behandles	på	et	årsmøde	
og	vedtages	med	mindst	2/3	af	de	mødte	
stemmeberettigede	medlemmer.	
	
Stk.	2.	
Ved	nedlæggelse	tilfalder	Regionsgolf-
Danmark	–	Øst’s	midler	DGU.	

§	10.	Nedlæggelse	af	Regionsgolf-Danmark	
Øst	
	
Stk.	1.	
Såfremt	bestyrelsen	ønsker	at	nedlægge	
Regionsgolf-Danmark	-	Øst,	skal	forslaget	
om	nedlæggelse	behandles	på	et	årsmøde	
og	vedtages	med	mindst	2/3	af	de	mødte	
stemmeberettigede	medlemmer.	
	
Stk.	2.	
Ved	nedlæggelse	tilfalder	Regionsgolf-
Danmark	–	Øst’s	midler	DGU.	

Ovenstående	er	vedtaget	på	årsmødet	i	Køge	
den	31.	oktober	2009	og	godkendt	til	
ikrafttræden	den	1.	november	2009.	Vedtægter	
er	tilrettet	efter	årsmødet	2012	i	Næstved.	

	

	



Forslag fra klubberne 2017 

 Side 1 

ForslagNr K-01 

Klub Søllerød 

Koordinator Carsten Holm 

Forslag tekst Forslag til udvidelse af ABCD-turneringen med formiddagshold 
 
Turneringsbetingelserne ændres så der kan oprettes 8 hold i ABCD 
turneringen. Det gøres ved, at der oprettes et A-formiddagshold, et B-
formiddagshold, et C-formiddagshold og et D-formiddagshold. 
 

Motivering Begrundelse: rækkeinddelingen i ABCD turneringen sikrer, at man ikke møder 
en modstander med et meget lavere eller meget højere handicap. For en del 
veteraner vil det derfor være attraktivt, at spille i ABCD-turneringen, der som 
regel ellers er fyldt op af spillere der ikke er fyldt 50 år. De fleste veteraner 
ønsker at spille om formiddagen, og det vil derfor være oplagt at oprette 
rækker, der gør det muligt. 
Gennem de sidste mange år har der jævnligt været fremsat forslag om at 
indføre handicap begrænsninger i senior- og veteranrækkerne. Disse forslag er 
alle blevet afvist fordi de ikke passer med princippet om op- og nedrykning. 
Ved at indføre formiddagsrækker i ABCD-turneringen løses problemet for de 
veteraner, der ikke har interesse i op- og nedrykning, men blot vil spille hulspil 
og konkurrere mod spillere/hold, der er nogenlunde på deres eget niveau. 
 

Egen 
bemærkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgørelse  Vedtaget  Nedstemt  Forslag trukket 
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 Side 2 

ForslagNr K-02 

Klub Søllerød 

Koordinator Carsten Holm 

Forslag tekst Forslag til ændring af turneringsbetingelserne vedrørende 
deltagere i senior- og veteranerrækkerne 
 
Veteraner (V-rækker). Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det 
år, hvor turneringen afholdes. Der spilles fra scratch i VE-, VA-, VB-rækkerne. 
Deltagere i VC-rækken skal have et hcp. i intervallet 18,5 til 36. 
Deltagerne i veteranrækkerne skal kunne spille i dagtimerne.  
 
Super Veteran (70+) rækken: Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen 
af det år, hvor turneringen afholdes. 
Deltagerne i superveteranrækken skal kunne spille i dagtimerne. 
 

Motivering Begrundelse: hold, der spiller i ABCD-turneringen og i seniorækkerne, tager så 
mange starttider, at der ikke er plads til veteranhold om aftenen 
 

Egen 
bemærkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgørelse  Vedtaget  Nedstemt  Forslag trukket 
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 Side 3 

ForslagNr K-03 

Klub Søllerød 

Koordinator Carsten Holm 

Forslag tekst Forslag til ændring af turneringsbetingelserne vedrørende 
spilletidspunkt for seniorer og veteraner 
 
Spilleplanen med ugenr. lægges på hjemmesiden ultimo december/primo 
januar. 
Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet kampdatoer og tid. 
Fra 2. marts til 1. april kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. 
Dog skal veteraner kunne spille om formiddagen. Det aftales indbyrdes mellem 
klubberne, og mail sendes til matchleder Jim Christensen.  
Såfremt der ikke opnås enighed de 2 klubber imellem, fastsætter formanden 
spilledagen - efter mægling. 
Den 2. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i 
spilleplanen, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive 
enige i en eventuel flytning. Husk at meddele evt. ændret kampdato til 
matchleder 
 

Motivering Begrundelse: da vi på årsmødet i 2015 stemte om, at ændre aldersgrænserne 
for seniorer og veteraner blev det fastslået, at veteraner fortsat skal spille om 
formiddagen. Dette kom desværre ikke med i hverken referat eller 
turneringsbetingelser. 
I referatet fra årsmødet i 2016 er der en bemærkning om, at veterankampe 
fortrinsvis skal spilles om formiddagen, men der er stadig ikke noget i 
turneringsbetingelserne. 
Gennemgang af turneringsprogrammet viser, at fire klubber har placeret 
veterankampe som aftenkampe. Vi har mødt et veteranhold, der tidligst kunne 
spille 16:30. Det blev en søndagskamp, da vi ikke har plads til flere kampe på 
hverdage.  
Mange veteraner melder sig til regionsgolf i tillid til, at der spilles om 
formiddagen. De har derfor reserveret aftener og weekender til andre 
aktiviteter, og det kan derfor være vanskeligt at stille hold på andre 
tidspunkter end om formiddagen. 
 

Egen 
bemærkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgørelse  Vedtaget  Nedstemt  Forslag trukket 
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 Side 4 

ForslagNr K-04 

Klub Søllerød 

Koordinator Carsten Holm 

Forslag tekst Forslag til ændring af turneringsbetingelserne vedrørende 
afgivelse af protest  
 
Evt. protest skal være afgivet i overensstemmelse med golfreglernes regel 2-5, 
og skal skriftligt være turneringskomiteen i hænde inden 2 døgn efter 
afviklingen af den match, som protesten vedrører (evt. forvarsel pr. telefon). 
Sammen med protesten skal betales kr. 500 kr. som klubben får retur, såfremt 
den får medhold i sin protest. Turneringskomiteen afgør indkomne protester 
hurtigst muligt - inden 8 dage efter modtagelsen af den skriftlige formulerede 
protest. Indsenderen af en protest er selv ansvarlig for, at turneringskomiteen 
faktisk modtager protesten. 
Medlemmer af turneringskomiteen må ikke deltage i behandling af sager der 
vedrører egen klub. 
 

Motivering Begrundelse: golfreglerne fastslår i regel 2-5, at en protest skal være afgivet, 
inden der slås ud på næste hul, og at protesten kun kan nedlægges af de to 
spillere. Erfaringen viser, at der er tilfælde hvor protesten nedlægges efter 
afslutning af matchen, og efter pres fra holdkaptajnen eller af holdkaptajnen. 
Erfaringen viser også, at det kan være meget svært at forholde sig neutralt til 
en hændelse, hvor et medlem af turneringskomiteen kommer fra samme klub 
som en spiller, der er involveret i en protest, ligesom de to spillere protesten 
vedrører ikke har samme adgang til komite medlemmet. 
 

Egen 
bemærkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgørelse  Vedtaget  Nedstemt  Forslag trukket 
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 Side 5 

ForslagNr K-05 

Klub Furesø 

Koordinator Jens E. Bruhn 

Forslag tekst Vil opfordre til at der bliver talt om at indføre flere rækker i SV.  
Der er flere og flere i den gruppe af golfere, som gerne vil spille turneringsgolf. 
 

Motivering  

Egen 
bemærkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgørelse  Vedtaget  Nedstemt  Forslag trukket 
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 Side 6 

ForslagNr K-06 

Klub Holbæk Golfklub 

Koordinator John Sejer og Henrik Dohrmann 

Forslag tekst Holbæk Golfklub ved John Sejer og Henrik Dohrmann stiller forslag til ændring 
og præcisering af Turneringsbetingelser for Seniorer og Veteraner fra 
Regionsgolf Øst, således deltagere fra DGU’s Danmarksturnering (åben række) 
kan deltage i såvel puljespil som i slutspil ved at fjerne sætningen ”Ingen 
spillere, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspilsmatcher” fra 
afsnittet Slutspillet.  
  
Ifølge afsnittet Deltagere kan deltagere fra DGU’s Danmarksturnering (åben 
række) deltage i såvel puljespil og slutspil, hvorimod deltagere fra DGU’s 
Danmarksturnering (åben række) ifølge afsnittet Slutspillet ikke kan deltage 
slutspillet. 
  
Turneringsbetingelser for Seniorer og Veteraner fra Regionsgolf Vest 
indeholder ingen begrænsning for brug af deltagere fra DGU’s 
Danmarksturnering (åben række), hvorfor der vil komme til at gælde de 
samme regler i Regionsgolf Vest og Øst, hvis vores forslag bliver vedtaget.   
  
Holdturnering for seniorer, veteraner og superveteraner i Regionsgolf Øst og 
Vest er kvalifikationsrækker for deltagelse i DGU’s Danmarksturnering for 
seniorer, veteraner og superveteraner, hvor der heller ikke er begrænsning for 
brug af deltagere fra DGU’s Danmarksturnering (åben række).   
 

Motivering  

Egen 
bemærkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgørelse  Vedtaget  Nedstemt  Forslag trukket 
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 Side 7 

 

ForslagNr K-07 

Klub Ledreborg 

Koordinator Birger Knudskov 

Forslag tekst DGU opfordres til at oprette en kvalifikationsrække til seniordivisionerne med 
åben tilmelding i lighed med den almindelige danmarksturnering for 
henholdsvis damer og herrer. 

Motivering Med den nye aldersgrænse for seniorer på 50 år har seniorrækkerne fået 
tilgang af en meget stor gruppe golfspillere, der ønsker at spille seriøs 
turneringsgolf uden at det nødvendigvis skal foregå i den almindelige 
danmarksturnering. Det gør, at f.eks. Senior A-rækken bliver meget stærk, og 
at der er risiko for endnu større handicapforskelle i Senior B, end det tidligere 
har været tilfældet. 
En kvalifikationsrække ville afkoble regionsgolf fra DGU’s turneringer, men 
samtidig kunne man i regionsturneringen opdele rækkerne efter handicap i 
lighed med A/B/C/D-rækkerne – f.eks.: 
 
SrA hcp 4,5-11,4 (alternativt fra hcp 0,0) 
SrB 11,5-18,4 (begge fra scratch) 
SrC som nu med hcp 18,5-36 (f.eks. med 3/8-handicap).  
 
Handicapopdeling ville give mere ligeværdige matcher og samtidig gøre det 
meget nemmere for klubberne at sikre, at deres spillere er berettiget til at 
deltage i regionsturneringen. 
Der vil så ikke være oprykning på spil, men til gengæld undgår man, at nogle 
hold med stærke spillere får en kedelig oplevelse ved at skulle spille mod 
spillere med det dobbelte eller tre-dobbelte handicap og spillere med højere 
handicap slipper for at tabe 10-8 eller blot at skulle være glade for at strække 
en match til hul 12 for derefter at miste lysten til regionsgolf i det hele taget. 
Denne løsning kunne være med til at fremme den positive 50 år+-kultur, der er 
ved at vokse frem i golfsporten. 
 

Egen 
bemærkning 
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ForslagNr K-8 

Klub Dragør 

Koordinator Svend Erik Larsen 

Forslag tekst Som deltager i regionsgolf nogle gange vil jeg gerne foreslå flg. tilføjelse. 
 
Flg. afsnit "Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. 
Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal 
have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en 
holdkaptajn ikke tilstede på 1. tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i 
første match. Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere der skal spille mixed 
foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden." 
 
ændres til 
 
Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. I indledende runder har 
hjemmeklubben honnøren på første hul i samtlige kampe. I de afsluttende 
kampe på neutral bane afgør holdkaptajnerne ved lodtrækning inden første 
start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i 
holdkampen. Er en holdkaptajn ikke tilstede på 1. tee, afgøres lodtrækning 
mellem deltagerne i første match. Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere 
der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i 
handicaporden." 
 

Motivering Resultaterne viser, at det er en stor fordel at spille på hjemmebane. Det vil 
være en fin gestus overfor udeholdet og samtidig udvises godt sportsånd og 
fairplay. Den samme fine gestus vil blive vist ved returopgøret. Jeg har tidligere 
som holdkaptajn foreslået de i vores kampe, hvilket er blevet meget vel 
modtaget. 
 

Egen 
bemærkning 
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