
 
Bestyrelsesmøde i ØST – 10. september 2022 kl. 10:00 – Odsherred 
 
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 blev godkendt 

 
2. Nyt fra Formanden (SV) 

a. Fællesmøde med Vest – Referat 
Vi har endnu ikke modtaget et referat af mødet med Vest. 

b. Samarbejde med aldersrækkerne i Vest. 
Ingen kompromiser fra Vest. Vil vi være med i landsfinaler, er det uden ændringer og hele 
pakken. 
Vi lytter på vandrørene i løbet af de kommende uger. Vi tager så stilling til hvad vi vil foreslå 
årsmødet at tage stilling til. 
Vi afholder en vejledende afstemning til årsmødet om genoptagelse af samarbejdet. 
 
 

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

 
 

4. Nyt fra Kassereren (MH) 
a. Gennemgang af regnskab fra 2. maj til 10. september 2022. 

 
 

5. Nyt fra Webmaster (MH) 
a. Nyt på Administration – CH tester kampprogram for puljespillet 
b. Der er lavet mulighed for, at man under hver treholds pulje kan oprette individuelle kampe. Vi 

aftaler, at Hansen formulerer noget om dette i betingelserne. 
 
 

6. Nyt fra Turneringsledelsen (CH, NIM og MVJ) 
a. Slutspil – Evaluering ved MVJ 

a) Sene starttider i starten af april/maj og slutningen af august. Vi henstiller til klubberne 
om, at ingen kampe/matcher sættes i gang senere end 4 1/2 timer før solnedgang. 

b. Regionsfinaler – Odsherred og Midtsjælland 
c. Øst ”Landsfinale” – 24. september i Trelleborg. 10 hold kommer. 2 hold har meldt afbud 

Bestyrelsen stiller med et hold. 
d. ABCD Landsfinaler – 25. september i Køge 

a) ABCD Vest er repræsenteret ved Kurt og Bjarne samt deres fruer. 
b) De ankommer lørdag og spiller en prøverunde om eftermiddagen. 
c) Søndag er jf. program på hjemmesiden 

  

ØST 



 
 

7. Årsmøde i Vallø den 9. oktober 2022 
a. 9 hullers gunstart fra morgenstunden 
b. Program er på hjemmesiden 
c. Claus Carmel vil gerne være dirigent. 
d. SV laver beretning assisteret af NIM for turneringsdelen. 
e. MH laver årsberetning i samarbejde med revisor. Forslag til Budget 2023 
f. Forslag fra Bestyrelsen 
g. Forslag fra klubberne. 10 forslag er modtaget fra klubberne. 

Der stemmes om alle forslag fra klubberne til årsmødet. Dog er det vejledende afstemninger. 
Det er bestyrelsen, der afgør turneringens betingelser. Kun ved vedtægtsændringer har 
årsmødet beslutningsret. 

h. SV, CH og MVJ er på valg. Alle er villige til at modtage genvalg. Suppleanterne LE og MS er på 
valg og er villige til at modtage genvalg. 

i. Revisor Henning Berg er på valg og er villig til at modtage genvalg 
j. Gaver til årsmødedeltagere. MVJ er tovholder. 

 
 

8. Nyt fra Sponsorudvalg (MVJ) 
a. Intet nyt 

 
 

9. Næste møde – 18. oktober kl. 17:00 – Opstart sæson 2023 


