
 Classified as Business 

Årsmøde Regionsgolf Vest Sen/Vet 

Årsmøde Golfklubben Lillebælt 

Den 16-10-2022 

Referat 

Velkomst ved formand Knud Højgaard som bød alle velkommen til et lidt anderledes årsmøde.  

Punkt 1 – Valg af dirigent 

Lars Dahl Nielsen, Vejle Golf Club blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. Lars takkede for 

valget og konstaterede at der var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Og gav ordet til 

formanden.  

Bemærkninger: Lovlig indkaldt og vi er beslutningsdygtige 

Punkt 2 - Fastlæggelse af stemmetal for stemmeberettigede medlemmer 

Bemærkninger: 22 Klubber er stemme berettigede  

Punkt 3 - formandens beretning 

Knud fremlagde formandens beretning – link 

Bemærkninger:  

Beretning gennemføres af næst formanden Jørgen Strøm 

Rekord 347 hold, SV puljen udvides til 4 rækker i 2023 

Udfordringer ser vi i senior rækkerne, de sidste to år har vi slået puljer B og C sammen 

Takker Silkeborg Ry for værtskab ved Regions finaler 

Ingen landsfinaler i 2022 med Øst, vi har lavet undersøgelse i VD og samtidig spurt de 2 hold i 

Regionsfinalen, men ingen var interesseret i at spille med forslået HDC-model fra Øst. 

Torben, Dronninglund: Ønsker at spille slutspil i weekenden, en udfordring at vi vælger en fast 

dag, fredag.  

Kim, Blommenlyst Golfklub: Det er svært at nå slutspil i hverdagene  

Bestyrelsen skal prøve at sætte slutspil en lørdag eftermiddag, kl13………… for Senior og 

Veteraner og Superveteraner kan stadig væk spille i hverdagene. 

Jane, Svendborg: to hold i samme puljer og det blev kommenteret af nogle af de andre hold. Når 

puljer sættes, forsøger vi som udgangs at sætte klubbens hold i forskellige puljer, men det går 

ikke altid op 

Niels Erik, Grenaa: Kan vi ikke spille med HDC. Det kan man hvis man ønsker at halvere turnering, 

undersøgelse fra 2021. Og det er stemt ned hvert år på årsmødet når det har været et forslag. 

Bernt, Odense: Forslag er at spille efter HDC, indsendt for sent………. men vi skal forstå 

konsekvenserne af at skifte. Kan ikke tages til afstemning. 

Britta, Lillebælt: Vi slår op og folk kan melde sig til, og det er kaptajnerne som sætterne holdene, 

fordeler spillerne imellem holdene. 
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Peter, Bestyrelsen: Vi har i Vest to forskellige spil systemer. I øst vælger man for 6 års at ændre 

deres spil system. Øst struktur er ændret, ABCD er halveret, 100 hold tilbage. Analysearbejde 

viser at man ikke får løst problemet. Oprykningsspillet vil udligne forskelle over år.   

Jan Ole, Langeland: Der skal sendes reminder ud til klubber så forslag kan indsende rettidigt. Står 

i vedtægter allerede hvad deadline er. 

Beretningen blev godkendt. 

Punkt 4 - Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse  

Bemærkninger: 

Da der ikke var landsfinaler, er der brugt lidt flere penge på regionsfinaler 

Brugt flere penge på færgetilskud, flere har søgt 

Regnskab er underskrevet, bilag er forvist og ingen bemærkninger 

Punkt 5 - Fremtidigt arbejde og budget for 2022/ - 23 – link til regnskab og budget. 

Kasserer Freddy Sunesen fremlagde såvel årsregnskab 2022/2023 samt budget for 2022/2023. 

Bemærkninger: 

Gebyr det samme i 2023 

Regnskab godkendt med forsamlingens decharge. Budgettet blev taget til efterretning. 

Punkt 6 - Indkomne forslag 

Bemærkninger: 
 

Odense forslag, for sent indsendt, men er diskuteret under beretning. 

Punkt 7 - Valg af medlemmer til turneringsledelsen: 

På valg er: 

Peter Thingholm (Modtager genvalg)                                                                                                                 

Jørgen Strøm (Modtager genvalg)                                                                                                                           

Freddy Sunesen (Modtager genvalg) 

Turneringsledelsen foreslår genvalg. De tre opstillede blev genvalgt uden modkandidater. 

Bemærkninger: 

Ingen forslag om andre kandidater. 

De tre opstillede blev genvalgt uden modkandidater. 

Punkt 8 - Valg af suppleant til turneringsudvalget 

Turneringsledelsen vurderer stadig, at det ikke er nødvendigt med en suppleant. Det blev 

accepteret. 

Bemærkninger: 

Det blev accepteret. 
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Punkt 9 - Valg af revisor:  

Turneringsledelsen foreslår  

Bemærkninger: 

Eigild har underskrevet regnskab og opstiller ikke igen. 

Holger Haunstrup, Trehøje Golfklub og vil gerne tiltræde. 

Han er valgt 

Punkt 10 – Eventuelt 

Bemærkninger: 

Bernt, Odense: Ønsker at gå ud i 4 bolde, klubben har mange medlemmer, klubben har 12 hold 

med i år.  Der er meget pres på banen. Sikre bedre flow på banen.  Problemet med 4 bolde er at du 

kommer i konflikt med golfreglerne. Det er to matcher og de må ikke hjælpe hinanden. Man 

testede dette på Sjælland sidste år, og det fungerede ikke. De er gået tilbage til en match pr tid. 

Steen ABCD, Prøvet det sidste år, dårlig oplevelse. Nogen vil hjælpe, andre ville godt, gav meget 

dårlig stemning 

Helle ABCD, Man kan ikke tilsidesætte golfreglerne. 

Søren, Kolding: Det er frustrerende at der blev sat en dato på. Men husk det er et nyt system, så i 

næste version kan vi sætte uge nummer. Bug i det nye system 

Jens, Herning: Valg af teesteder og rækkefølge af starter. Vi beder hjemme klubben om at vælge 

sædvanlig teested er ud fra retningslinjer fra turneringsbetingelser. I slut spillet skal bestyrelse få 

fastlagt teested fra slutspil klubberne. Måske skal vores nye it-system have denne information 

med, så vi kan få det med ud når vi vælger slutspil klubberne. Farver er på vej ud, lad os få 

information med ud når vi sender slutspil ud. 

Jørgen, Bestyrelse: DGU havde 2022 kontaktet klubberne omkring de tee steder man ville 

anvende i DM turneringen. Tønders forslag omhandler det samme, brug de ny teesteder navne.  

Dirigenten afsluttede årsmødet og gav ordet til Knud, som takkede for god ro og orden. 

 

 

 

Dirigentens godkendelse af referat                            ______________________________                                                

                Lars Dahl Nielsen 

 

 

 

 

                                                                       


