
 

Referat fra bestyrelsesmøde 29. januar 2019 i Smørum 
 

1. Opfølgning fra sidste møde / referat. Samt godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet er godkendt. Der følges op på alle punkter på nuværende møde. 

2. Nyt fra Formanden 

Ingen nyheder 

3. Nyt fra Næstformanden 

a. Status på lokalregel 8E-5 vedr. OoB 

Vi aftaler, at vi giver mulighed for at bruge begge muligheder i den nye regel, således at man har 
mulighed for at droppe ved slag OoB. 

4. Nyt fra Kassereren 

a. Regnskab pr. 29-01-2019 
Der er udskrevet fakturaer for kr. 238.800 – (398 hold á 600). Budget var 235.000 
kr. 
41 antal klubber mangler at betale 168.000 kr. Betalingsfrist er den 31. januar 2019. 
Udgifter siden sidste møde: 4.656,75 (Golf+Julefrokost+Kørsel samt Bankgebyr på 
73 kr. 

Ingen bemærkninger. Det er flot! 

5. Nyt fra Webmaster 

a. Webudvalget har ordinært møde den 5. februar i Vejle. Michael Dahl deltager også. 

b. Kalender for 2019 - http://rgd.dk/vaesentlige-datoer-i-2019-oest/  

c. Hvad er bestyrelses holdning til at RGD kommer på Facebook? 
Information og markedsføring. 

Vi er enige om, at vi selvfølgelig skal have en Facebook-side. Webudvalget arbejder videre. 
Michael har allerede et udkast klar. Vi drøfter det med Vest, når vi ser dem i april. 

6. Nyt fra Turneringsledelsen 

a. Status på Puljefordelingen 

Carsten nusser det sidste på plads og sender rundt. Herefter kan man kommentere kort tid, og så 
lægger Michael ud på hjemmesiden. Vi gemmer spørgsmålet om hvorvidt der skal afvikles 
Sjællandsfinaler i de rækker, hvor der kun er én pulje. 

b. Forslag til spilleuger i 2019 for puljespillet. 
18, 19, 21, 23, 25 og 26 
Uge 20 er Store Bededag. Uge 22 er Kr. Himmelfart. Uge 24 er Pinse 

Michael forfatter tekst om planlægning af puljekampe og særligt husker han en bemærkning om, 
at man gerne må flytte kampe til andre uger. 
 

c. Slutspil i ugerne 31-33. (1/8-del, kvart- og semifinaler) 



 

Vi skal bruge 74 positioner. Michael Hansen har lavet en oversigt, som viser, vi lige nu har 84 
positioner. Så der er lidt luft. 

d. Mail fra Marco i Hørsholm om fritagelse af slutspilskampe. 

Vi beslutter, at vi kan imødekomme ønsket i indeværende sæson.  

e. Regionsfinaler 23. - 25. august i hhv. Holbæk og Dragsholm 
Hvem spiller hvilke dage og hvor? 

SVA, SVB, SVC og VC og VD spiller fredag i Holbæk 

SA, SB, SC, VA og VB spiller lørdag i Holbæk 

A, B, C, D og SVD spiller søndag i Dragsholm 

 
Hvem er kontaktperson til de to klubber og aftaler alt det praktiske? 

Søren koordinerer med Holbæk, Niels med Dragsholm. Vi taler med klubberne om mulighed for 
morgenmad og alt det andet praktiske. 
Hvem sender indbydelse til finalisterne med praktisk information? 

Vi forfatter en tekst med info til finaledeltagerne Vi vender tilbage til formulering på et senere 
tidspunkt 
Hvem er tovholder for præmier til vinderne og runner-up? 

Aftales på fællesmødet i april 

f. Landfinaler 6. - 8. september – Jylland. Hvem repræsenterer ØST? 

Niels og Carsten er på alle tre dage og Søren er på minimum weekenden. Michael Hansen er med 
minimum i weekenden. Michael Veile er stand-by. 

7. Nyt fra Sponsorudvalget 

a. Fortsætter aftalen med Golf experten? 

Steen i Jylland har kontakten. Michael Veile ringer til Steen. Vi drøfter det på fællesmødet 

b. Er der fundet andre emner? 

Michael er i forbindelse med Signal/H2O og Kauffmann. Vi hører nærmere. Søren og Michael Veile 
arbejder videre med nye emner. 

c. Vi skal have fundet tøj, og blive enige om hvad og hvor meget 

Michael fremlægger sine forslag til kollektion. Der er afsat 10.000 kr. til selve tøjet. Der tilkommer 
udgift til tryk/broderi. 

8. Samarbejde med Vest 

a. Fællesmøde er fastsat til 26. og 27. april i Trelleborg GK 

Vi vil gerne mødes allerede kl 13 om fredagen til frokost. Søren koordinerer med de to hold i Vest, 
om de kan komme på det tidspunkt. Afslutning lørdag med afgang efter fælles frokost. Vi kigger 
nærmere på turneringsbetingelser;-) 

b. Pristilbud fra Trelleborg GK / Restaurant og Hotel – Se DropBox 



 

Michael Hansen konfirmerer med Trelleborg. 

c. Program – se evt. dokumentet ”Oplæg til fællesmøde med Vest” i DropBox 

Vi er enige om dagsplanen med møder fredag og golf lørdag. 

d. Hvem deltager hvilke dage og i hvilke arr. – Se excel-fil Fællesmøde Vest i DropBox 

Niels må forlade os fredag aften. Resten er med hele vejen. 

9. Andet 

a. Bestyrelsesmøde FØR fællesmøde med Vest flyttes. 

Vi aftaler at maj-mødet flyttes til 8. april 17-20 i Hjortespring. 

b. Årsmøde: Kokkedal er værter. Tilbud på morgenmad og frokost er på 200 kr. pr. 
person. 
Det er samme pris som i Ishøj 

Vi tilslutter os. MH har lavet udkast til dagsorden. Vi starter kl 9 med RIGTIG morgenmad;-) 

10. Eventuelt 

 

 

 


