
 

Referat af bestyrelsesmøde 8. april 2019 kl. 17 i Hjortespring Golfklub 
 
Til stede: Carsten Holm, Michael Hansen, Niels Markussen og Søren Vestergaard. 
Fraværende med afbud: Michael Veile 
 

1. Opfølgning på tidligere referater / beslutninger 
a. Forretningsorden. Hvem er tovholder? 

Carsten påtager sig opgaven og kommer med oplæg til junimøde 
b. Fra referat 22. okt. 2018: Vi har 8.000 kr. til gode hos Golfexperten. 

Regionsgolf har 8.000 kr. til gode, som vi bruger til kommende indkøb. 
c. RGD på Facebook –  

Sættes på dagsorden for fællesmødet med vest – MH 
d. Regionsfinale for SVD – Der er kun en pulje. Nr 1 og 2 kunne inviteres. 

Vi inviterer nr. 1 og 2 fra puljen til at spille regionsfinale. Der bliver ikke landsfinale for 
SVC og SVD, senior C og senior D da der ikke findes tilsvarende i Vest. 

e. Brev til finaledeltagerne af hhv. Regions- og landsfinaler. 
Se mappen ”Skabeloner til Invitationer” 
Til orientering. (Niels og Søren er ansvarlige) 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Referatet er godkendt. 
 

3. Skal vi have et bestyrelsesmøde ultimo juni, når puljerne stort set er færdige. 
Vi bør have et møde om planlægningen af regionsfinalerne – 23-25 aug. og Landsfinalerne 
Næste bestyrelsesmøde er sommerfesten hos SV den 17. aug. og det  
Vi afholder et ekstra bestyrelsesmøde mandag d. 24. juni kl. 17.00 evt. i Rungsted. Aftales 
nærmere. Michael H. tjekker med Rungsted. 
 

4. Nyt fra Formanden 
Ingen nyheder. 
 

5. Nyt fra Næstformanden 
Niels orienterede kort om indtrykkene fra DGU´s repræsentantskabsmøde. Der var en god 
stemning og der blev hilst på repræsentanterne fra Regionsgolf Vest. 
 

6. Nyt fra Kasseren 
a. Alle klubber har nu betalt tilmeldingsgebyret og vi har intet udestående der. 

Gennemgang af bilag siden sidste bestyrelsesmøde – 29. januar 2019 
Det ser fint ud på indtægtssiden og budgettet hænger godt sammen. 

7. Nyt fra Webmaster 
a. Surftown er solgt til UnoEuro. Vi afventer at de flytter os over på nye servere. 

 
8. Nyt fra Turneringsledelsen 

a. Halsted Kloster er på venteliste i en række. Bør vel refunderes hvis de ikke kommer 
med. Tjek med CH. 
Ja, hvis holdet ikke får en plads refunderes de 600 kr. 

ØST 



 

b. Mail fra Niels Truelsen, Næstved GK, Teesteder for senior, veteran og superveteran. 
Punktet er sat på til fællesmødet med Vest. Vi anbefaler, at der åbnes for at skifte tee, 
men selvfølgelig først fra 2020. Det er hjemmeklubben, der bestemmer. 
 

c. Forslag til nyhedsbrev fra turneringsledelsen inden sæsonstart – Se dokument i 
DropBox under Dagsorden 
Niels kigger på oplægget og prikker Michael, så han kan sende ud. 
 

9. Nyt fra Sponsorudvalg 
a. Boldkoncept for fastholdelse af damerne 

Gemmes til juni-mødet. 
b. Profiltøj fra SIGNAL 

Tingene er kommet og er udleveret. Tak til Michael V!!! 
c. Reklame/sponsor til finaledage 

Michael Hansen er i dialog med Wilson. 
 
 

10. Samarbejde med Vest 
a. Deltagerliste for de enkelte dage / aktiviteter er i DropBox 

Der er en enkelt rettelse. 
b. Forslag til dagsorden og mødeforløb er i DropBox 

Michael sender et oplæg til endelig dagsorden til Søren, som sender til formænd i Vest. 
 

11. Andet 
Næstved ønsker et hold mere ind i en pulje med tre hold, og det er vi naturligvis åbne overfor. 
 

12. Eventuelt 


