
 
 Referat af bestyrelsesmøde i ØST – 12. oktober 2021 kl. 17:00 – Furesø 
 
Inviteret 
Bestyrelsen: Søren (SV), Niels (NIM), Michael H. (MH), Carsten (CH) og Michael VJ (MVJ) 
Suppleanter: Michael S (MS) og Lars (LE) 
 
Til stede ved mødet 
Bestyrelsen: Søren (SV), Niels (NIM), Michael H. (MH), Carsten (CH) og Michael VJ (MVJ) 
Suppleanter: Lars (LE) – Afbud fra Michael S (ferie) 
 

1. Konstituering af bestyrelsen efter årsmødet 3. oktober 2021 
a. Formand/Sekretær: Søren 
b. Næstformand/Turneringsleder: Niels 
c. Kasserer/Webmaster: Michael H 
d. Puljeplanlægger: Carsten 
e. Slutspilsplanlægger: Michael Vejle 
f. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden 

Bestyrelsen konstituerede sig selv som ovenstående og godkendte forretningsordenen. 
Skal opdateres med nyt årstal. (MH) 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
a. Referatet blev godkendt 

 
3. Nyt fra Formanden (SV) 

a. Vest S/V har afvist protest fra Vejle SVA fra Landsfinalen mod Dragør. 
b. Samtaler med Knud om vore ændringer for hvilke rækker vi sender til Landsfinalerne. 
c. Referat af årsmøde er finpudset og lagt i mappen for sidste sæson. Søren sender til Jørren til 

underskrift. 
 

4. Nyt fra Næstformanden (NIM) 
a. Se punkter længere nede. 

 
5. Nyt fra Kassereren (MH) 

a. Gennemgang af regnskab fra 1. oktober til dato. Fra bilag 1. 
 

6. Nyt fra Webmaster (MH) 
a. Hjemmesiden er opdateret efter Årsmødet – Vedtægter og turneringsbetingelser 

Stemmeret til bestyrelsen og at prøveordningen for 4-bolde er fjernet. 
Niels kommer med tekst til bestemmelsen om hvilke hold vi sender til Landsfinalerne i 
Senior/Veteran. 

b. Arkiv – hvor langt tilbage skal vi gemme data på tidligere sæsoner? 
Bestyrelsen mente at 5 år vil være passende. Dette skal dog aftales med Vest. 

c. Status på projekt Nyt Admin IT-system. 
Afslut sæson og start af ny sæson er pt til test. Næste store opgave er forbedring af motoren der 
fordeler ude- og hjemmekampe i puljespillet. 
 

  

ØST 



 
7. Nyt fra Turneringsledelsen (CH, NIM og MVJ) 

a. Respons fra Senior/Veteran Vest på fremtidigt samarbejde om Landsfinaler. 
Niels kommer med udkast til formulering af det fremtidige samarbejde med Senior Vest til 
turneringsbetingelserne. 

b. Dato for Regionsfinalerne: 9., 10. og 11. september 2022.  
c. Datoen for landsfinalerne: 23., 24., og 25 september 2022. Spilles i øst. 
d. Oplæg fra NIM vedr. Manglende spillere. 

Niels´ forslag er sendt til Vest i juni måned. Niels følger op med Vest 
e. Oplæg fra NIM vedr. Afgørelse ved lige resultat i puljespillet. 

Niels koordinerer den endelig tekst med Vest 
f. Oplæg fra Nim vedr. Teested 

Niels koordinerer den endelig tekst med Vest 
g. Oplæg fra CH vedr. hcp.grænser mellem ABCD rækkerne i alle fire rækker. 

Niels kontakter Vest med forslag 4,5 – 13 – 18 – 23 i alle rækker. 
h. Hvilke rækker skal vi udbyde for sæson 2022 

Samme 16 som i 2021. Hver klub må maximalt tilmelde to hold i hver række. 
i. Hvornår skal vi åbne for tilmeldingen til sæson 2022? 

Vi afventer samtalen med Vest om nye turneringsbetingelser, inden vi lægger os fast. 
j. Tilmeldingen lukker lørdag den 15. januar 2022 kl. 15:00 - Vedtaget. 
k. Puljeuger i 2022: 17, 18, 20, 22, 24 og 26. Uge 16, 19, 21, 23, 25 og 27 må også benyttes. 

 
8. Nyt fra Sponsorudvalg (MVJ) 

a. Vi Elsker Golf/GolfPeople 
Vi drøfter forslag fra GolfPeople, når det er klar. MH har kontakten. 
 

9. Evaluering af Årsmøde 2021 
a. Referat er klar. 
b. Stor ros til Albertslund for værtsskab 
c. Vi sætter et punkt på næste møde om tilskud til hold fra Øst, der skal til finaler i Vest. 

 
10. Næste møde – Julemøde lørdag den 13. november kl. 18:00 –Smørum Golfklub 

 
11. Forslag til mødekalender 2022 

Starttid for møder er kl. 17:00 medmindre andet er aftalt? 
a. 25. januar kl. 17:00 i Smørum – Planlægning af puljer. NIM er i Tyrkiet 
b. 22. marts kl. 17:00 i TBA – Ny sæson / planlæg fællesmøde 
c. 2. og 3. april – Fællesmøde (afstemmes med Vest) – ABCD Vest er værter jf. rotationen. 
d. 14. juni kl. 17:00 i TBA – Status på puljespillet planlæg slutspil 
e. Sommermøde – 30. og 31. juli på Lübker 
f. 13. september kl. 17:00 i TBA – Planlæg Årsmøde 
g. 9. oktober i Vallø – Årsmøde 
h. 18. oktober kl. 17:00 i TBA– Første møde for sæson 2023 
i. 11. november - Julemøde 

 
12. Eventuelt 


