
 
Bestyrelsesmøde i ØST – 14. juni 2022 kl. 17:00 – Køge Golfklub 
Referat 
 
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. Godkendt 

 
 

2. Nyt fra Formanden (SV) 
a. Fællesmøde med Vest 

Vi forberedte oplægget til dialog med både Vest ABCD og Vest SV. Michael Hansen gennemgår de 
forskelle, der er i handicap i rækkerne og så lægger vi op til finaler med SV Vest i A, B og C 
rækkerne. 
Vi lægger op til enten 
Scratch finaler i A, B og C og tildelte slag i D  
Scratch finaler i A og B og tildelte slag i C og D 
Tildelte slag efter handicap i alle rækker 
 

b. Forslag til dagsorden – som sendes til ABCD Vest efter best.mødet. 
Vi tilslutter os dagsordenen som Vest har sendt til os. 
 

c. Hvem kommer og hvem overnatter 
Michael gør detaljerne færdige 
 
 

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

 
 

4. Nyt fra Kassereren (MH) 
a. Gennemgang af regnskab fra 22. januar til 2. maj 2022. 

Se Regnskab   -   Se bilag 
 
 

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

a) Alt fungerer. 
 
 

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

a) Buggykørsel og invitere modstanderen med. 
Vi tilslutter os Niels´ oplæg og tager det med til årsmødet. 

b) C1 – Helsingør vs. Nivå 10/6-22 
c) SVB3 – CGC vs. Furesø. Forkerte spillere og forkerte hcp. Henviser til indsendt 

kampkort.  

ØST 



 
d) Flere kaptajner har problemer med ”999 – Tabt uden kamp” 
e) Når spillet bliver afbrudt f.eks. p.g.a. en skade, hvor meget vinder modstanderen så? 

Vejledt at modstanderen vinder de efterfølgende huller, indtil kampen er vundet. 
b. Slutspil –  

Alle puljer afsluttes afsluttes manuelt som altid. Opgaven ligger hos Hansen, hvis ikke andre tager 
den. 

c. Regionsfinaler – Odsherred og Midtsjælland 
Der er booket værelser på Højby Kro fredag aften med middag inklusive. Lørdag kører vi til 
Strandparken og overnatter. Søren sover hjemme. Frokost efter spil fredag og lørdag – Hansen 
har indhentet tilbud fra Odsherred. Endnu ikke svar. 
Midtsjælland har nikket til prisforslag. Luksus smørrebrød inkl. øl/vand. 

d. ABCD Landsfinaler i Køge. 
a) Frokost er aftalt med klubbens restaurant. Der er ikke aftalt morgenmad. 

e. Øst ”Landsfinale” –  
Lørdag afholder vi en regionsmesterdag i Trelleborg. Herefter overnatter bestyrelsen på Hotel 
Comwell i Køge. Mødes lørdag med ABCD og spiser middag på havnen med ABCD´s bestyrelse. 
Spiller så mod ABCD om søndagen. Carsten deltager ikke lørdag og kommer senere søndag.  
Hansen aflyser et værelse. 

 
 

7. Nyt fra Sponsorudvalg (MVJ) 
a.  

 
 

8. Næste møde – Sommermøde i Lübker – Status på puljespillet planlæg slutspil. Planlægge fællesmøde. 
Hansen sender opdateret tour-plan 

 
 

9. Mødekalender 2022 
a. Sommermøde – 30. og 31. juli på Lübker 
b. 9. til 11. september – Regionsfinaler i Odsherred og Midtsjælland 
c. 13. september kl. 17:00 i TBA – Planlæg Årsmøde 
d. 24. og 25. september – Landsfinaler i Trelleborg og Køge 
e. 9. oktober i Vallø – Årsmøde 
f. 18. oktober kl. 17:00 i TBA– Første møde for sæson 2023 
g. 12. november – Julefrokost – Vildtaften i Smørum 

 


