
 
Bestyrelsesmøde 17. september 2019 kl. 17 i Søllerød Golfklub 
 
Afbud fra Michael Veile Jensen. 
 

1. Opfølgning på tidligere referater / beslutninger 
a. Ingen kommentarer 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Godkendt 
 

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

inviterer. 
b. Brev til Sen/Vet Vest vedr. fremtidigt samarbejde 

Vi indstiller til, at der afholdes landsfinaler i A og B rækkerne i både senior, veteran og 
superveteran. Der afholdes ikke længere landsfinaler i senior C, veteran C, superveteran C 
senior D, veteran D og superveteran D. Udeblivelse/afbud fra regions- og landsfinaler vil 
medføre at den pågældende klub ikke får lov at stille hold i den række, som man er udeblevet 
fra i det efterfølgende år. Alle øvrige vilkår i Øst og Vest er de samme. Søren skriver til Vest. 
 

4. Nyt fra Næstformanden 
a. Intet nyt 

 
5. Nyt fra Kasseren 

a. Status på regnskabet 01-10-2018 – 16-09-2020 
Regnskabet blev gennemgået. Vi er enige om at det gerne må fremstå tydeligt, hvad pengene er 
brugt til, og hvad begrundelsen er. Præmieniveauet i regionsfinalerne er hævet fra 40.000 til 
71.000. 
 

6. Nyt fra Webmaster 
a. Status på projekt Nyt Admin IT-system 

Første kontakt er taget til et firma, som skal være med i tilbudsfasen på det kommende system. 
 

7. Nyt fra Turneringsledelsen 
a. Evaluering af Landsfinalerne 

i. Senior/Vest afholdt i Kaj Lykke GK 
Meget positive tilbagemeldinger og godt samarbejde med Vest. Det kørte så fint og der 
var fuldstændig styr på tingene. 

ii. ABCD afholdt i Ribe GK 
Rigtig godt indtryk af dagene og godt samarbejde med Vest. Det kørte så fint og der var 
fuldstændig styr på tingene. 
 

8. Nyt fra Sponsorudvalg 
a. Kampagne – flere kvinder i regionsgolf 

Udsættes til næste møde, da MVJ har meldt afbud. 
 

  

ØST 



 
9. Årsmøde 2019 i Kokkedal GK – Søndag den 6. oktober 

a. Der er bestilt morgenkomplet til kl. 09:00 
Gunstart kl 10:00 for 9-hullers golf (Bag-9) 
Frokost kl. 13:00 
Årsmøde start kl. 14:00 
DGUs formand Lars Brock Christensen deltager i golf og møde. 
 

b. Præmier for 9-huls spil til de 3 bedste. Hhv 3, 2 og 1 fl. Vin (1 kasse) 
SV medbringer en ks. vin. Og Roll Up for reklame 
 

c. Dirigent – Holger Dock fra Kokkedal GK (Bekræftet) 
SV kontakter Holger og aftaler det praktiske med gennemgang af dagsorden og forslag 
 

d. Bestyrelses beretning 
 SV fremsender før mødet et forslag til beretningen. NIM kommer med input til turneringsdelen. 
 

e. Årsregnskab 
Der er aftalt revision af regnskab mandag den 23. september 2019 kl. 10:00. 
 

f. Forslag fra bestyrelsen  
i. Forslag til turneringsbetingelser blev gennemgået. 

ii. Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået. 
 

g. Indkomne forslag fra klubberne 
Forslag blev gennemgået. Søren fremlægger bestyrelses synspunkt på årsmødet. 
 

h. Gennemgang af budget 2020 samt forslag til tilmeldingsgebyr for sæson 2020 
Bestyrelsen forslår uændret tilmeldingsgebyr, der pt er 600 kr. pr. hold. 
 

i. Valg 
i. Bestyrelsen: Niels og Michael H. er på valg. Begge modtager genvalg 

ii. Suppleanter: Michael Schmidt og Lars Engel er på valg 
iii. Revisor: Henning Bergh er på valg og modtager genvalg 

 
 

10. Forslag til Regions- og Landsfinaler og Årsmøde 2020 
a. Regionsfinaler - http://rgd.dk/regionsfinaler/ : 

Harekær 28. og 29. aug. 2020 (Sen/Vet) og Skovbo (ABCD) 30. aug. 2020 
Harekær og Skovbo har accepteret. Michael H. undersøger om det er nødvendigt at rykke 
regionsfinalerne til weekenden før. 
 

b. Landsfinaler - http://rgd.dk/landsfinaler/ : 
Furesø (Senior/Veteran – 4. og 5. september) – København (ABCD 6. september) 
Furesø og København har accepteret. 
  

c. Årsmøde - http://rgd.dk/aarsmoeder/ : 
Rønnede har accepteret – Lørdag den 3. oktober 2020 
 

  



 
11. Eventuelt 

a. Kommende møder 
i. Årsmøde 6. oktober 2019 hos Kokkedal GK -incl. konstituering 

 
ii. Forslag til kommende møder – dato og primær opgave 

1. Torsdag den 24. oktober 2019 – Invitation til sæson 2020 
2. Onsdag den 4. december 2019 – Julefrokost og opsamling 
3. Torsdag den 30. januar 2020 – Puljefordeling og -program 
4. Tirsdag den 24. marts 2020 – Sæsonstart og Fællesmøde Vest 
5. 17./18. april 2020 – Fællesmøde med Vest. Vest Sen/Vet er værter. 
6. Tirsdag den 16. juni 2020 – Regions- og Landsfinaler 
7. 7. og 8. august 2020 – Sommertur 
8. Tirsdag den 15. september 2020 – Årsmøde 2020 


