
 
 Bestyrelsesmøde i ØST – 15. september 2020 kl. 17:00 – Rønnede Golfklub 
 

1. Opfølgning på tidligere referater / beslutninger 
 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
 

3. Nyt fra Formanden (SV) 
a. Intet nyt er godt nyt. 

 
 

4. Nyt fra Næstformanden (NIM) 
a. Handicapbetingelser 2021, med det nye handicapsystem. Vi afventer PCC reguleringssystemets 

indflydelse på handicaps som vi vil følge tæt i første kvartal i 2021. Vores udgangspunkt er, at vi 
holder fast i, at gældende handicap er fredag ugen inden kamp. Vi holder ligeledes fat i samme 
handicapgrænser mellem rækkerne. 
 
 

5. Nyt fra Kassereren (MH) 
a. DGU Repræsentantskabsmøde. Michael deltog. 
b. Gennemgang af regnskab til dato 

Der var ingen kommentere til bilag og regnskabet. 
 
 

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

Det forventes at holdtilmeldingen for 2021 kan åbnes op omkring 1. december 2020 
 
 

7. Nyt fra Turneringsledelsen (CH, NIM og MVJ) 
a. Evaluering af regionsfinalerne – Harekær og Skovbo 

Stor ros til begge steder. Det var gode værter og et godt arrangement. 
b. Evaluering af landsfinalerne – Furesø og København 

God oplevelse at spille Københavns Golfklub. I Furesø savnede vi koordinator om fredagen. Søde 
og imødekommende værter begge steder. 

c. Forslag til datoer for finalerne i 2021 
a) Regionsfinaler: Vi afventer tilbagemelding fra de klubberne vi har spurgt. 
b) Landsfinaler er i Vest: Vi afventer endelige datoer og baner fra Vest. 

 
 

8. Nyt fra Sponsorudvalg (SV og MVJ) 
a. Det vil være en god idé at få udarbejdet en sponsorstrategi. 

 
  

ØST 



 
9. Årsmøde 3. oktober i Rønnede 

a. Invitation, program og dagsorden er på hjemmesiden 
b. Aftale om morgenmad og frokost er lavet med restauranten i Rønnede 
c. 9 hullers golf: Præmier samt gaver til koordinatorer er indkøbt. Der vil være en lille ekstra 

overraskelse til alle fremmødte koordinatorer. 
d. Piet Beke er bestyrelses forslag til dirigent 
e. Beretning for 2020 er i støbeskeen. Kommentér senest fredag d. 18 september. Herefter lægger 

MH beretningen op på hjemmesiden. 
f. Årsregnskab 2020 og budget 2021 inkl. tilmeldingsgebyr for 2021. Der er orden i økonomien. 
g. Indkomne forslag fra klubberne 

Der er indkommet tre forslag fra klubber. De blev behandlet og vil blive præsenteret på 
hjemmesiden under indkaldelsen til årsmødet. 

h. Valg til: 
a) Bestyrelsen – Søren, Carsten og Michael VJ er alle villige genvalg 
b) Suppleanter – Michael Schmidt genopstiller og Lars Engel beslutter sig op til årsmødet. 
c) Revision – Henning Berg er villig til genvalg 

i. Værtsklub for Årsmøde søndag den 3. oktober 2021: Albertslund har accepteret. 
 
 

10. Næste møde – 20. oktober 2020. Hjortespring kl 17:30. Opstart af sæson 2021  
 
 

11. Eventuelt 
a. Skal vi foreslå fællesmøde primo 2021? 

Søren kontakter formændene i Vest. Arbejdsdato er 23. og 24. april 2021. 


