
 

Bestyrelsesmøde 26. august 2019 kl. 17 i Furesø Golfklub 
 
Afbud fra Søren Vestergaard 
 

1. Opfølgning på tidligere referater / beslutninger 
a. Forretningsorden er lagt på hjemmesiden - https://rgd.dk/bestyrelse-oest/  
b. SV kontakter suppleanterne vedr. genopstilling – Begge genopstiller. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet godkendt 
 

3. Nyt fra Formanden 
a. Suppleanter kan deltage i et eller flere bestyrelsesmøder. Ønske fra Lars og Michael. 

Udskydes til september-mødet. 
 

4. Nyt fra Næstformanden 
a. Orientering fra møde med DGU og Vest 

Kort referat af mødet er udsendt den 13. august. Niels orientrede om at der forventes yderligere 
dialog under landsfinalerne. 
Turneringsbetingelserne om hcp. fredagen før skal omformuleres. 
 

5. Nyt fra Kasseren 
a. Status på regnskabet 01-10-2018 – 24-08-2020 – Ingen bemærkninger 
b. Office 365 Home. Kr. 800 pr. år for op til 6 brugere – Vi køber en 6 bruger licens 
c. Der er indkøbt vin til præmier i regionsfinalerne. Leveret til SV 20. aug. 

 
6. Nyt fra Webmaster 

a. Status på projekt Nyt Admin IT-system – Intet nyt. Næste status efter Landsfinalerne. 
 

7. Nyt fra Turneringsledelsen 
a. Etik og opførsel – Opfølgning på sager vedr. klage over et hold i slutspillet. (MVJ) 

Sagen er sendt til klubbens bestyrelse for det hold der er klaget over. 
b. Evaluering af Puljespillet (CH) 

Puljeinddeling. Har vi de rigtige grænser mellem rækkerne, har vi de rigtige rækker. 
Der er meget få puljer i D-rækken. Bemærkningsfeltet bliver ikke brugt ved tilmelding i 
veteranrækkerne.  
Det blev besluttet at vi ikke ændrer noget nu. 

c. Evaluering af Slutspillet (MVJ) 
i. En snak om tid og reservation. Starttid i forhold til solnedgang 

Vi prøver at få flyttet seneste start til kl. 16:30 
ii. Sag vedr. et hold der trækkes holdet før semifinalen efter de har vundet kvartfinalen. 

Det gør vi ikke mere ved efter klubbens bestyrelse har taget hånd om sagen. 
iii. Afbrydelse af spil ved fx dårligt vejr (torden & lyn) 

Vi skal holde fast i at alle afgørelser i turneringsledelsen træffes i enighed og med 
udgangspunkt i golfreglerne. 

iv. Lokalregler – Mail fra SV 
Vi besluttede at lokalreglerne fortsat skal være gældende i regionsgolfen. 

d. Evaluering af Regionsfinalerne 
MVJ laver et oplæg til en tjekliste.  
Vi skal have bedre information til holdkaptajnerne og koordinatorerne.  

 

ØST 

https://rgd.dk/bestyrelse-oest/
https://products.office.com/da-dk/compare-all-microsoft-office-products?&market=dk&activetab=1


 
e. Indbydelse til Landsfinalerne 

Klubberne skal orienteres om, at turneringsbetingelserne er efter laveste fællesnævner. 
Niels laver oplæg til indbydelse og Michael H. sender ud til koordinator og holdkaptajn. 

f. Fusionshold Royal og City Golf. Nyt navn kunne være Royal City eller City Royal. 
Niels skrive til Royal at vi anerkender fusionshold i turneringen. 
 

Øvrige punkter udskydes til næste møde, som er tirsdag den 17. september i Søllerød 


