
 
Referat af bestyrelsesmøde i ØST – 16. juni 2020 kl. 17:00 – Mølleåens Golfklub 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt uden anmærkninger. 
 

2. Nyt fra Formanden (SV) 
Søren forfatter en nyhed til hjemmesiden om vore tanker om afslutningen af det halverede puljespil og 
de problematikker, der har været i forhold til turneringsbetingelserne. 
 

3. Nyt fra Næstformanden (NIM) 
DGU Repræsentantskabsmøde. Programsat til 12. september 2020 på Comwell Korsør 
 

4. Nyt fra Kassereren (MH) 
Status på regnskabet. Økonomien hænger sammen. Udgifterne er som forventet. Der er foreløbig brugt 
12.000 kr. på opdatering af nyt administrativt IT-system. 
 

5. Nyt fra Webmaster (MH) 
Status på projekt Nyt Admin IT-system Designet er påbegyndt, men stadig ikke langt fremme. 
 

6. Nyt fra Turneringsledelsen (CH, NIM og MVJ) 
a. Status på Puljespillet – 13 hold har trukket sig pr. 15-05-2020  

Vi er godt tilfredse med afviklingen af puljespillet under de vanskelige forhold, vi har haft. Vi har 
gjort os nogle tanker om, hvad der kunne/skulle have været justeret, men vi må erkende, at vi 
ikke tænkte de tanker på rette tidspunkt. Det gælder særligt omkring hjemmebanefordel og 
eventuelt neutral bane. 

i. Resultater til tiden – MVJ 
Vi aftaler, at vi fortsat følger op først med kaptajnen og efter forpasset deadline 
kontakter vi koordinator i klubben. 

b. Status på Slutspil – MVJ  
Slutspillet er klar til at gå i gang den 22. juni. 

c. Status på Regions- og Landsfinalerne 
i. Der er bestilt Vin, Emblemer, Bolde og Gavekort til alle finalerne. 

ii. Vi giver emblemer til vinderne i regionsfinalerne i de rækker, der ikke skal til landsfinale 
- Senior C og SuperVeteran C 

iii. Alle opgaver er fordelt på alle finaledagene. 
iv. Arbejdsdokumenter: Regionsfinaler og Landsfinaler er i DropBox. Niels er tovholder 

Harekær/Skovbo reserveret frem til 13:30 / Furesø og København frem til 14:30 
v. Der er bestilt værelser til Landfinalerne på https://www.schaeffergaarden.dk/  

 
7. Nyt fra Sponsorudvalg (SV og MVJ) 

a. Dameundersøgelse – Se mail fra MVJ dateret 03-12-2019 
b. Hvad nu hvis de kan lave noget på finaledagen  

MVJ undersøger sponsor med præmie evt. for tættest hullet på et par tre hul 
 

8. Næste møde – 7. august 
Vi mødes et sted i København. Michael H. er tovholder og indkalder. 
 

9. Eventuelt 
Intet 

ØST 


