
 
 Bestyrelsesmøde i ØST – 20. oktober 2020 kl. 17:30 – Hjortespring GK 
 

1. Konstituering af bestyrelsen efter årsmødet 3. oktober 2020 
a. Formand/Sekretær: Søren Vestergaard 
b. Næstformand/Turneringsleder: Niels Markussen 
c. Kasserer/Webmaster: Michael Hansen  
d. Puljeplanlægger: Carsten Holm 
e. Slutspilsplanlægger: Michael Veile Jensen 

 
2. Opfølgning på tidligere referater / beslutninger 

a. Skal der udarbejdes en sponsorpolitik? – ved MVJ 
MVJ har teten på at tage fat i Vest og lave en fælles politik for Regionsgolfs tilgang til sponsorer. 
 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Der var ingen kommentarer. 
 

4. Nyt fra Formanden (SV) 
a. Fællesmøde med Vest 23. og 24. april 2021. Søren vil gerne at Øst arrangerer. 

Vest ABCD vil gerne være med. 
Søren kontakter Senior/Veteran Vest og inviterer igen. 
 
 

5. Nyt fra Næstformanden (NIM) 
Intet nyt 
 
 

6. Nyt fra Kassereren (MH) 
a. Gennemgang af regnskab til dato 

Ingen bemærkninger fra bestyrelsen 
 
 

7. Nyt fra Webmaster (MH) 
a. Status på projekt Nyt Admin IT-system 
b. Kort gennemgang af det nye ADMIN 

Elektronisk kampkort  
Vi gennemgik det nye systemet. 
 
 

8. Nyt fra Turneringsledelsen (CH, NIM og MVJ) 
a. Ny tekst for SPILLEFORM. Teksten skal rettes til, så det bliver det nye der kommer øverst og det 

skal fremgå klart, at det er hjemmeklubben der suverænt beslutter, om man går ud i 2- eller 4- 
bolde. Slutspil afvikles altid i 2-bolde. 

b. Tilmelding til sæson 2021 starter senest den 1. december 
a) Hvilke rækker skal udbydes? – 2020 = ABCD i alle fire rækker = 16 rækker. 

D-rækken i Senior, Veteran og Super Veteran blev ikke oprettet i 2020 (13 rækker) 
b) Hvor mange hold må en klub tilmelde i hver række? – 2020 = 2 hold 

Vi fortsætter som sidste år. 
c. Tilmelding til sæson 2021 slutter den 15. januar 2021 kl. 15:00 
d. Forslag til datoer for finalerne i 2021 

ØST 



 
a) Regionsfinaler 3. - 5. september 2021 er 

Fredag den 3. - Veteran: Hedeland 
Lørdag den 4. - Senior: Vakant, men der er skibe i søen 
Søndag den 5. - ABCD: Hjortespring 

b) Landsfinaler 24. – 26. september 2021 i Vest 
Fredag og lørdag den 24. og 25.: Senior og Veteraner i Langesø Golf 
Søndag den 26.: ABCD i Vestfyns Golfklub 

Vi aftaler senere, hvem der er der hvilke dage, og hvornår vi kommer. 
 
 

9. Nyt fra Sponsorudvalg (SV og MVJ) 
a. Intet nyt. 

 
 

10. Evaluering af Årsmøde 3. oktober i Rønnede 
Bestyrelsen evaluerede årsmøde der overordnet set gik godt, men der er altid ting der kan forbedres og 
vi bliver klogere år for år. 
 

11. Næste møde – 20. november 2020 kl. 18:00 
 
 

12. Mødekalender for 2021 
a. 26. januar 2021 kl. 17:00 i Smørum – Primært pulje- og rækkefordeling. (Mødelokale er bestilt) 

Suppleanter skal inviteres med. 
b. 23. marts 2021 kl. 17:00 i Værløse – Primært det sidste inden sæsonstart og fællesmøde med Vest. 
c. 23. - 24. april 2021 – Fællesmøde med Vest i Trelleborg Golfklub, Slagelse. 
d. 15. juni 2021 – Status på puljespillet og kig imod slutspil og regionsfinaler. 
e. 26. og 27. juli sommermøde 
f. 3. - 5. september 2021 – Regionsfinaler 
g. 14. september 2021 i CGC – Planlæg Årsmøde 
h. 24. -26. september 2021 – Landsfinaler i Vest 
i. Søndag den 3. oktober 2021 i Albertslund – Årsmøde 
j. 19. oktober – Første møde for sæson 2022 
k. 19. november 

 
13. Eventuelt 

 
 


