ØST

Bestyrelsesmøde 24. juni 2019 kl.
17 i Rungsted Golfklub
1. Opfølgning på tidligere referater / beslutninger
a. Forretningsorden. CH fremsender oplæg før mødet og
gennemgår det på mødet.
Forretningsordenen er enstemmigt vedtaget.
b. Refundere turneringsgebyr for VA hold for Halsted
Kloster (Venteliste). Er sket.
Ad notam
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt
3. Nyt fra Formanden
DGU´s formand er inviteret til årsmøderne i både øst og
vest
4. Nyt fra Næstformanden
Vi arbejder på at nedsætte en arbejdsgruppe sammen med
Vest for at få ens turneringsbetingelser i begge dele af
landet.
5. Nyt fra Kasseren

a. Pt. er der afbud fra 12 hold. Faktura er fremsendt til
klubberne.
Alle har betalt.
b. Gennemgang af bilag siden sidste bestyrelsesmøde – 8.
april 2019
Alt er i skønneste orden.
c. Gennemgang af budget for resten af året.
Vi forventer et underskud på driften i år på cirka
10.000 kr. plus de 100.000 kr, som vi har besluttet at
hensætte til en fremtidig udgift til nyt
administrationssystem i samarbejde med Vest.
6. Nyt fra Webmaster
a. Der er ikke overensstemmelse mellem det, systemet
gør og det der står i vores betingelser vedr. manglende
indberetning af kampresultat fra hjemmeholdet.
Se Word-filen 2019-06-24 Konsekvens ved for sen
indberetning af hjemmeholdet.doc
Hænger sammen med 7a.
Punktet udskydes til det bestyrelsesmøde hvor
Årsmødet skal planlægges
b. Status på flytning af domæner fra Surftown til
UNOEURO
Set i lyset af hvad der kunne have gået galt, forløb
flytningen ganske godt. Nedetiden var meget
begrænset.

7. Nyt fra Turneringsledelsen
a. Afslut puljer og send puljevinderen videre til slutspillet.
Hvem påtager sig denne opgave?
Det gør Michael Veile Jensen.
b. Kigge på ret og rimelighed i fjerde afsnit under
Startorden og resultatindtastning.
http://rgd.dk/turneringsbetingelser-oest/#startordenog-resultatindtastning-4
Skal vi belønne udeholdet, når hjemmeholdet ikke får
indberette kampresultatet rettidigt.
Se Forslag til ændringer i Turneringsbetingelser for
2020.doc. Dette til sæson 2020.
Vi talte om, at et resultat er et resultat, såfremt der
ikke er anvendt ulovlige spillere. Til gengæld vil vi
gerne fremme den gode adfærd om at få indberettet
kampresultater til tiden. Vi overvejer at udstede bøder
på eksempelvis 200 kr. for for sent indberettet resultat.
c. Hvordan forholder vi os til udskiftning af spillere efter
aflysning? D.v.s. at hvis kampen aflyses f.eks. p.g.a.
vejret, må der så komme andre spillere på holdet når
spillet genoptages, f.eks. en uge senere?
Forslag til tilføjelse til betingelser i Øst: Hvis en kamp
afbrydes, og det ikke er muligt at få de samme spillere
med til den aftalte genoptagelse af kampen/matchen,
tabes de matcher, som ikke kan stille med samme
spiller. Niels laver yderligere oplæg.

8. Nyt fra Sponsorudvalg
a. Boldkoncept for fastholdelse af damerne.
Michael Veile Jensen forsøger sig med et koncept i
egen klub med belønning i form af bolde til
damespillere, der vil være med i regionsgolfen. Friske
kække bolde med en kæk one-liner trykt på;-)
b. Michael Veile Jensen er i dialog med Backtee om
eventuelt nyt tøj fremadrettet.
c. Golfexperten fortsætter med banner på hjemmesiden
og rabat på indkøb af bolde.
d. Michael Veile Jensen er i dialog med Lyreco, Dormy og
Kaufmann om fremtidige sponsorater.
e. Michael Hansen har talt med GolfPeople om muligt
samarbejde.
9. Regionsfinaler i Holbæk (23. og 24. aug.) og Dragsholm (25.
aug.)
http://rgd.dk/regionsfinaler-oest-2019/
a. Bemanding:
Fredag den 23. august i Holbæk: Søren og Carsten er
turneringsledere på dagen.
Lørdag den 24. august i Holbæk: Søren og Michael J. er
turneringsledere på dagen.
Søndag den 25. august i Dragsholm: Niels og Michael
H. er turneringsledere på dagen.

b. Semifinalerne bliver spillet fra den 12. til 16. aug
c. Tilbud vedr. fortæring i Holbæk (Søren) og Dragsholm
(Niels)
i. Dragsholm
Leverer morgenmad (kaffe og rundstykke) og
frokost eks. drikkevarer (frikadeller med
kartoffelsalat) for i alt kr. 100 pr. person.
Evt. ekstra personer / gæster kan købe
morgenmaden for kr. 48, og frokosten for kr. 78
Hvis de køber begge dele (ved forudbestilling) får
de også begge dele for kr. 100.
Spillerne i finalen kan spille prøvespil for 225 kr.
incl. bolde på rangen og baneguide.
Derudover oplyser de at de har indført lokalregel
5E, så det får vi så prøvet.
ii. Holbæk 100 kr. samlet for morgenmad med kaffe
og frokost eks. drikkevarer.
d. Yderligere 3 frivillige fra værtsklubben skal findes. Skal
hjælp til morgenen med at være starter. Der skal være
fem startere hver dag.
SV og NIM er ansvarlige for at kontakte koordinator i
hhv. Holbæk og Dragsholm, der hjælper med til at
finde hjælpere. Hjælperne bydes på morgenmad og har
fri når alle hold er tee’et af.
e. Invitation til finaleholdene med koordinator som cc.
Bestyrelsen som bcc.
Turneringsledelsen er ansvarlig for dette sker i takt

med resultater fra semifinalerne ruller ind.
f. Præmier fremsendes til Søren fra Vest. SV og NIM
aftaler præmier til Dragsholm.
Præmieskema på DropBox – som også er budget
g. Billeder og resultatformidling på hjemmesiden
Michael H. er ansvarlig.
10.

Landsfinaler i Vest
a. Senior/Veteran - Kaj Lykke den 6. og 7. september - SA,
SB – VA, VB, VC og VD – SVA og SVB
b. ABCD – Ribe den 8. september – A, B, C og D
c. Bemanding
Torsdag den 5. september til søndag den 8. september:
CH og NIM kører sammen til Bramming og har tre
overnatninger.
Lørdag den 7. september til søndag den 8. september:
SV og MVJ kører til Slagelse og kører med MH til
Bramming og har en overnatning.
d. Vest har de praktiske opgaver og Øst hjælper til hvor
de kan.

11.

Årsmøde 2019 i Kokkedal GK – Søndag den 6. oktober
a. Følgende er aftalt med restauratør Johnny for kr.
235,00 pr person. Ca. 55 personer.
i. 9.00 Morgenmad med kaffe, the og juice.
ii. 10.00 Gunstart 9 huller

iii. 13.00 Frokost – Lækker gryderet inkl. en øl eller
vand.
iv. 14.00 Møde og Kaffe/the og kage efter frokost
b. Koordinator i Kokkedal, Henrik Rasmussen, har med
99% sikkerhed fået accept på den dirigent der plejer at
være klubbens dirigent til generalforsamlingerne.
MH har kontakten til Kokkedal for en endelig aftale
c. Forslag til vedtægtsændringer – Se DropBox under
Dagsordner.
Primært fjernelse af op/ned-rykning til DGUs
turneringer i Senior og Veteran
d. Budget for årsmødet er 20.000 (2018: Fortæring
13.000 + Gave til koordinator á kr. 120.)
e. Niels og Michael H. er på valg.
Begge ønsker at genopstille
f. Suppleanterne Michael Schmidt og Lars Engel og
revisor skal kontaktes, om de ønsker at genopstille til
genvalg.
SV kontakter suppleanterne og MH kontakter revisor.
g. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før møde – Søndag
den 22. september – gerne før.
Indkaldelse til 2018 Årsmødet i Ishøj Golf Center blev
udsendt pr. mail den 24. august 2018.
SV og MH afstemmer dagsorden og indkaldelse ved

regionsfinalerne. Herefter sendes det ud til
koordinatorerne og lægges på hjemmesiden.
h. Indkomne forslag lægges på hjemmesiden senest en
uge før mødet – søndag den 29. september – gerne før.
SV fremsender indkomne forslag til den øvrige
bestyrelse som de kommer ind. Forslagene behandles
på bestyrelsesmødet den 17. september 2019
12.

Forslag til Regions- og Landsfinaler og Årsmøde 2020
a. Regionsfinaler - http://rgd.dk/regionsfinaler/ :
Forslag til datoer: 28-30 aug.
MH udsender anmodninger til potentieller
værtsklubber.
b. Landsfinaler - http://rgd.dk/landsfinaler/ :
Forslag til datoer: Senior/Veteran – 11. og 12.
september 2020 og ABCD 13. september 2020
MH udsender anmodninger til potentieller
værtsklubber.
Opdatering efter mødet: Københavns GK har
accepteret at være vært for ABCD den 13-09-2020.
c. Årsmøde - http://rgd.dk/aarsmoeder/ :
Dato: Søndag den 6. oktober 2020
MH udsender anmodninger til potentieller
værtsklubber

13.

Eventuelt

a. Kommende møder
i. Bestyrelsesmøde 26. august kl 17
Aflyses hvis der ingen punkter er
ii. Bestyrelsesmøde 17. september kl. 17:00
MH finder egnet sted
iii. Årsmøde 6. oktober

