
 

Referat af Bestyrelsesmøde i ØST – 13. november 2021 kl. 16:00 – Smørum 
 
Inviteret 
Bestyrelsen: Søren (SV), Niels (NIM), Michael H. (MH), Carsten (CH), Michael VJ (MVJ), Lars Engel og 
Michael Schmidt 
 
Til stede ved mødet 
Bestyrelsen: Søren (SV), Niels (NIM), Michael H. (MH), Carsten (CH), Michael VJ (MVJ) og Lars Engel 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
a. Det blev godkendt 

 
2. Nyt fra Formanden (SV) 

a. Responsen fra Senior/Veteran vedr. Landsfinaler 
Søren finpudser nyhed til hjemmesiden. Inden nyheden lægges op, skriver Søren til 
bestyrelserne i Vest om vores nyhed. 
Michael Jensen linker nyheden på Facebook. 
 
 

3. Nyt fra Næstformanden (NIM) 
a. Intet nyt denne gang udover arbejdet med turneringsbetingelser. (se længere nede) 

 
4. Nyt fra Kassereren (MH) 

a. Gennemgang af regnskab fra 12. oktober til dato. Fra bilag 7. 
Se Regnskab   -   Se bilag 

Michael overfører telefon- og internetvederlag til os alle snarest. 
 

5. Nyt fra Webmaster (MH) 
a. Tilmelding til sæson 2022 

Michael orienterede om arbejdet med at skabe et program, der danner kampene, når puljerne 
er fastlagt, så Carsten får et godt udgangspunkt i arbejdet med at planlægge puljespillet. 
Michael Hansen har en arbejdsweekend med vores programmør, hvor de sammen optimerer 
det administrative system og hjemmeside. 
 

6. Nyt fra Turneringsledelsen (CH, NIM og MVJ) 
a. Regionsfinalerne 9. til 11. september er på plads i Odsherred og Midtsjælland. 
b. Landsfinaler den 23-25 september. Køge er på om søndagen til ABCD. Trelleborg til SV 

Alt er på plads. Michael Hansen informerer Trelleborg om, at vi ikke får brug for dem i 2022. 
c. Handicapgrænser – tilbagemelding fra Vest 

Vi fører det samme opslag ind, som Vest har med præferencer i forhold til valg af teesteder 
efter alder og handicap. 
Vi beslutter at ændre handicapgrænserne mellem rækkerne, så de fremover bliver 4,5; 13; 18 og 
23,5 

d. Tabte kampe ved manglende spiller(e) 
e. Forslag til teesteder 

d og e blev godkendt og betingelserne bliver opdateret. 
 

7. Nyt fra Sponsorudvalg (MVJ) 
a. Ikke noget nyt i dag 

 
8. Næste møde – 25. januar kl. 16:00 i Smørum – Planlægning af puljer. 

ØST 

https://www.dropbox.com/s/xo52jgbfgp7zlcc/Regnskab.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2jv4eamxr78uyig/AABas-hYbjFUxjJanuOqFtqla?dl=0

