
 
Bestyrelsesmøde i ØST – 18. oktober 2022 kl. 17:00 – Ishøj Golfklub 
 
Til stede ved mødet 
Bestyrelsen: Søren (SV), Niels (NIM), Michael H. (MH), Carsten (CH) og Michael VJ (MVJ) 
 

1. Konstituering af bestyrelsen efter årsmødet 9. oktober 2022 
a. Formand/Sekretær: Søren Vestergaard 
b. Næstformand/Turneringsleder: Niels Markussen 
c. Kasserer/Webmaster: Michael Hansen 
d. Puljeplanlægger: Carsten Holm 
e. Slutspilsplanlægger: Michael Veile Jensen 
f. Bestyrelsens forretningsorden blev godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Godkendt 
 

3. Nyt fra Formanden (SV) 
a. SV har haft dialog med Senior/Veteran Vest og vi er nu blevet enige om at genoptage 

landsfinalerne igen fra sæson 2023. 
Der vil blive afholdt landsfinaler i alle de rækker, hvor der er sammenfald mellem de rækker Øst 
og Vest hver især ender med at afholde. Finalerne afholdes i den sidste weekend i september 
2023. 
 

4. Nyt fra Næstformanden (NIM) 
a. Intet 

 
5. Nyt fra Kassereren (MH) 

a. Gennemgang af regnskab fra 1. oktober til dato. Fra bilag 1. 
Bestyrelsen kan via vores fællesdrev på DropBox følge regnskabet og se bilag. 
 

6. Nyt fra Webmaster (MH) 
a. Hjemmesiden er opdateret efter Årsmødet. 

1) Beslutningsreferat er lagt på hjemmesiden. 
2) Bestyrelsessiden er opdateret. 
3) Turneringsbetingelserne er opdateret til version 2023 
4) Årskalender for sæson 2023 er opdateret – Vigtige datoer. 

b. Status på projekt Nyt Admin IT-system. 
1) Spillested er tilføjet i puljespillet. 
2) Mulighed for at oprette nye kampe i puljespillet manuelt. 
3) Generere kampprogram til puljespillet er opdateret (CH har testet og godkendt) 
4) Redigere slutspil er opdateret. 
5) Koordinatorlisten er nu lagt bagved et login. 
6) WordPress plugin er indkøbt for at beskytte e-mailadresser mod robotter.  

c. Kommende projekter 
1) GPS-koordinater på klubberne for hjælp til at danne puljer. 
2) Byg kampprogram for 3-puljer – 1,5 og dobbelt puljespil. 
3) Mulighed for ADMIN at angive ugenr., når en kamp skal flyttes. 
4) IFRAME af kampdata visning ændres til en SCRIPT løsning. 
5) Opdatering af spillerne hcp på udfyldt kampkort via bruttotruppen. 
6) Vis kampkortet FØR kampen spilles, på hjemmesiden. 
7) Samlet visning af finalerne på administrationssiden (Kun for ADMIN) 

ØST 



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

a. Dato for Regionsfinalerne er fastsat til 1., 2. og 3. september 2023. 
1) Asserbo har accepteret fredag og lørdag til Senior, Veteran og SuperVeteran. 
2) Helsingør har accepteret søndag den 3. september til ABCD. 

b. Datoen for Landsfinalerne er 22. september til 24. september 2023 i Vest. 
c. Hvilke rækker skal vi udbyde for sæson 2023 – Udsat til næste møde i november. 
d. Tilmeldingen til sæson 2023 åbner senest den 15. november 2022. 
e. Tilmeldingen lukker lørdag den 15. januar 2023 kl. 15:00 
f. Puljeuger: 17, 19, 21, 23, 24 og 26. Uge 16, 18, 20, 22, 25 og 27 må også benyttes. 

 
 

8. Nyt fra Sponsorudvalg (MVJ) 
a. Intet 

 
 

9. Evaluering af Årsmøde 2022 
a. Vallø var et godt valg. Vejret var godt. Banen var god. Maden var god. Lokalet var godt. 
b. God gave til koordinatorerne og bestyrelsen. 
c. Emner til dirigent 2023 – Vi går i tænkeboksen efter egnet kandidat. Kunne være formanden! 
d. Vi skal være bedre til at gå i dialog med klubber der stiller forslag, INDEN årsmødet. 

Så forslagene bliver knivskarpe og man ikke kan være i tvivl om hvad der evt. skal stemmes om. 
Søren er tovholder. 

 
 

10. Næste møde – 12. november kl. 18:00 i Smørum 
a. Alle deltager inklusive Lars og Michael, som er suppleanter. 

 
 

11. Mødekalender 2023 
a. 31. januar 2023 i Smørum – Puljeprogram 2023. 
b. 21. marts 2023 i Asserbo – Sæsonopstart. 
c. 13. juni 2023 i Helsingør – Før fællesmøde. 
d. 30. juni 2023 – Fællesmøde med Vest. Øst er værter. Sted kunne være Samsø GK 
e. Regionsfinaler – Asserbo (Fredag og lørdag) og Helsingør (Søndag) – 1.-3. september 
f. Landsfinaler i VEST – 4. weekend i september 
g. 8. oktober 2023 – Årsmøde i Trelleborg GK 
h. 17. oktober – Opstart på sæson 2024 
i. 11. november 2023 – TBA 


