
 
 Referat af bestyrelsesmøde i ØST – 22. marts 2022 kl. 17:00 – Hjortespring 
 
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. Ingen bemærkninger. Referatet er godkendt. 

 
2. Nyt fra Formanden (SV) 

a. Dialogen med Vest S/V åben vedr. landsfinalerne for S/V. 
b. Ny dato for fællesmøde. 25/6, 26/6, 6/8 eller 7/8 

Øst peger på lørdag d. 25. juni. Søren skriver til de to andre formænd. 
c. Referat fra DGU-repræsentantskabsmøde i weekenden. 

Fokus på klima og golf. FN´s verdensmål, automatisering og vanding/dræning. 
 

3. Nyt fra Næstformanden (NIM) 
a. Der har været flere mails end vanligt med flytning af kampe. 

Systemmæssigt vil vi i næste sæson være tilbage ved normalen. 
 

4. Nyt fra Kassereren (MH) 
a. Gennemgang af regnskab fra 25. januar til 21. marts 2022. 

 
5. Nyt fra Webmaster (MH) 

a. Nyt på Administration – Arbejdsdokument 
a) Opret og ret bruger er ændret. Data hentes nu fra DGU-basen 
b) Password angives nu af brugeren 
c) Slutspil – nye lister og værktøjer til tjek af slutspillet. 

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

a. Slutspil – uge 32, 33 og 34. Regionsfinaler i uge 36. Landsfinaler i uge 38 
b. Regionsfinaler – hvem spiller hvor og hvornår 
c. Det blev besluttet at afholde en erstatningsdag for den manglende Landsfinale for 

Regionsvinderne i Senior/Veteran. Det bliver lørdag den 24. september i Trelleborg GK. 
d. Nyhedsbrev til koordinator og kaptajn? 

Michael H. starter et nyhedsbrev og sender det til os alle, så vi kan tilføje/rette undervejs. Vi 
sender nyhedsbrevet ud, kort før turneringen åbner. 
 

7. Nyt fra Sponsorudvalg (MVJ) 
a. Michael V. kontakter Lars fra Wilson. 

 
8. Næste møde – 14. juni kl. 17:00 i Køge – Status på puljespillet planlæg slutspil. Planlægge fællesmøde. 

Reservemøde 3. maj – evt. Holbæk 
 

9. Mødekalender 2022 
a. Sommermøde – 30. og 31. juli på Lübker 
b. 13. september kl. 17:00 i TBA – Planlæg Årsmøde 
c. 9. oktober i Vallø – Årsmøde 
d. 18. oktober kl. 17:00 i TBA– Første møde for sæson 2023 
e. 11. november - Julefrokost 

 
10. Eventuelt 

ØST 


