
 

 
Bestyrelsesmøde 24. oktober 2019 kl. 17 i Hjortespring GK 
 
 

1. Opfølgning på tidligere referater / beslutninger 
Ingen bemærkninger 
 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt 
 
 

3. Nyt fra Formanden 
a. Gennemgang af præsentationsfil fra Sen/Vest 

Vi gennemgik nogle af de slides, som Vest har lavet i forbindelse med deres årsmøde. 
 
 

4. Nyt fra Næstformanden 
Intet nyt 
 
 

5. Nyt fra Kassereren 
a. Status på regnskabet 01-10-2019 – 13-10-2019 

Michael fremlagde de bilag, der er afregnet for i den seneste periode. 
 
 

6. Nyt fra Webmaster 
a. Vedtægter og turneringsbetingelser er ajourført efter Årsmødet. 
b. Bestyrelsessiden er ajourført. 
c. Sæson 2019 i ØST er lagt i Arkiv - https://rgd.dk/arkiv/  
d. Status på projekt Nyt Admin IT-system. Der er aftalt et webmastermøde den 13. november, hvor 

der arbejdes videre med at finde den rette udbyder til opgaven. 
 
 

7. Nyt fra Turneringsledelsen 
a. Folder på hjemmesiden – mail fra Peter T. 

Den gamle folder - https://rgd.dk/wp-content/uploads/2017/06/Regionsgolf_folder.pdf  
Michael V., Niels og Carsten udfærdiger en tekst til en folder i Øst. 

b. Turneringsbetingelser (CH) 
Carsten og Michael H. går betingelserne igennem, for at ensrette begreberne 
 
 

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

Michael V. arbejder videre på input til kampagnen 
b. Michael V. arbejder fortsat hårdt for at skaffe sponsorer til bannerreklamer på hjemmesiden. 

 
 
 

ØST 

https://rgd.dk/wp-content/uploads/2019/10/%C3%85rsm%C3%B8de-pr%C3%A6sentation.pdf
https://rgd.dk/arkiv/
https://rgd.dk/wp-content/uploads/2019/10/RGD_folder_2020.pdf
https://rgd.dk/wp-content/uploads/2017/06/Regionsgolf_folder.pdf


 
 
 

9. Evaluering af Årsmøde 2019 i Kokkedal GK – Søndag den 6. oktober 
Årsmødet blev evalueret, med fokus på hvad der var gået godt, og hvad der kunne gøres bedre. 
 
 

10. Indbydelse til sæson 2020 
a. Hvilke rækker skal vi udbyde?  

Vi udbyder samme rækker som i 2019 med den betingelse, at der skal være mindst 8 hold i en 
række, for at den oprettes. 
 

b. Hvor mange hold kan en klub tilmelde i hver række – i 2019 var det 2 i hver række. 

Klubberne kan tilmelde op til to hold i hver række. Samme som i 2019. 
 

c. Hvornår skal vi åbne op for tilmelding? 
Der åbnes op for tilmelding ca. 1. november 2019 
Tilmelding lukker 15. januar kl 15:00 
 
 

11. Eventuelt 
Vi drøftede kort antallet af emblemer til vindere af landsfinaler. Det skal være muligt at få et eller to 
emblemer ekstra. Den videre drøftelse tager vi med Vest på fællesmødet i april 2020. 
Næste møde – 4. december 2019 


