
 

 Referat af Bestyrelsesmøde i ØST – 25. november 2022 kl. 17:00 – Smørum 
 
Inviteret og tilstede 
Bestyrelsen: Søren (SV), Niels (NIM), Michael H. (MH), Carsten (CH) og Michael VJ (MVJ) 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
a. Referatet er godkendt. 

 
2. Nyt fra Formanden (SV) 

a. En snak om at holde dialogen med Vest S/V åben vedr. landsfinalerne for S/V. 
Vest S/V vil gerne mødes med os til en snak om vores samarbejde. Vi i Øst har brug for at der 
ved en sådan lejlighed er to parter, der strækker sig mod hinanden, så både Øst og Vest viser 
vilje til kompromis. Søren kontakter Vest S/V 

b. DGU-repræsentantskabsmøde den 18. og 19. marts i Odense 
Søren og Michael H. deltager. 
 

3. Nyt fra Næstformanden (NIM) 
a. Intet nyt 

 
4. Nyt fra Kassereren (MH) 

a. Gennemgang af regnskab fra 13. november til 24. januar 2022. 
b. Orientering om sommertur til Lübker. 
c. Orientering om regionsfinaler og landsfinaler vedr. overnatning mv. 

Michael H. har styr på detaljerne. Overnatning og antal er på plads. 
 

5. Nyt fra Webmaster (MH) 
a. Nyt på Administration – Arbejdsdokument 

Der kan nu genereres kamprogram og hjemmekampoversigt, så kampe bliver mere jævnt 
fordelt antal/uge. 

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

a. Puljeprogram for 2022 ved CH 
Puljeprogrammet blev gennemgået. Vi er opmærksomme på at trepuljer er sårbare, hvis et hold 
trækker sig. Der er mindre justering. Vi opretter SVA selv om der kun er tre hold i rækken.  

b. Slutspil – uge 32, 33 og 34. Regionsfinaler i uge 36. Landsfinaler i uge 38 
c. Regionsfinaler – hvem spiller hvor og hvornår 
d. Køreplan frem til sæsonstart i april. 

a) Kampprogram skal genereres og brugere skal aktiveres 
b) Information til Koordinator om hjemmekampe og opret holdkaptajn 
c) Information til Koordinator om udekampe 
d) Information til holdkaptajn om bruttotrup 

 
7. Nyt fra Sponsorudvalg (MVJ) 

a. Intet nyt 
 

8. Næste møde – 22. marts kl. 17:00 i Hjortespring – Sæsonstart / Planlæg fællesmøde med Vest. 
 

9. Mødekalender 2022 
a. 2. og 3. april – Fællesmøde (afstemmes med Vest) – ABCD Vest er værter jf. rotationen. (NIM 

problem med 3. april) 
b. 14. juni kl. 17:00 i TBA – Status på puljespillet planlæg slutspil 

ØST 



 
c. Sommermøde – 30. og 31. juli på Lübker 
d. 13. september kl. 17:00 i TBA – Planlæg Årsmøde 
e. 9. oktober i Vallø – Årsmøde 
f. 18. oktober kl. 17:00 i TBA– Første møde for sæson 2023 
g. 11. november - Julefrokost 

 
10. Eventuelt 


