Årsberetning Regionsgolf ØST
v. bestyrelsesformand Søren Vestergaard
For et år siden afholdt vi årsmøde i Regionsgolf Øst. Vi mødtes i Ishøj Golfklub. Ved den lejlighed takkede
en stor del af den tidligere bestyrelse af, og der blev valgt fire nye medlemmer til bestyrelsen og et genvalg.
Vi sagde farvel til John Munthe, Susanne Munthe, Piet Beke og Jim Christensen.
Stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres mangeårige virke for regionsgolfen!
Den nye bestyrelse
• Søren Vestergaard, formand og sekretær.
• Niels Markussen, næstformand og turneringsleder.
• Carsten Holm, puljeplanlægger.
• Michael Veile Jensen, slutspilsplanlægger.
• Michael Hansen, kasserer og webmaster, som også var med i den tidligere bestyrelse.
Indledning
Der er nu gået et år, siden vi konstituerede os. Vi har løbende holdt bestyrelsesmøder, og som I kan se på
rgd.dk, så har vi besluttet, at man kan se vore referater og dermed følge med i vores arbejde. Vi havde i
foråret desuden et fællesmøde med de to bestyrelser i Vest.
Samarbejdet med Vest
Kort efter vi havde konstitueret os, var første opgave at kontakte de to bestyrelser i Vest med henblik på at
bibeholde et godt og stærkt samarbejde med dem, så vi fortsat kan afholde landsfinaler sammen og
dermed holde fast i, at Regionsgolf Danmark er netop det: Regionsgolf Danmark.
Der har siden 2017 været en samtale om, hvordan man kan holde landsfinaler sammen på trods af, at man i
Øst ændrede på nogle af turneringsbetingelserne. Vi aftalte i kontakten med Vest, at vi ville holde
landsfinaler som vanligt, og at vi måtte kunne mødes på trods af de forskellige betingelser.
Vi har afholdt landsfinalerne her i september. Det var gode landsfinaler i klubberne Kaj Lykke og Ribe. Vi var
uheldige med vejret på førstedagen, men lørdag og søndag viste efteråret sig fra sin sommerlige side.
Dog er to finalehold udeblevet, begge fra Øst, med den begrundelse, at man var bekymret for, at det ville
blive ulige opgør i landsfinalerne, da spillernes niveau var forskelligt. Bestyrelsen i Øst var opmærksomme
på forskellen og har lagt tydeligt op til muligheden for og retten til at forstærke sit hold til landsfinalerne. Vi
er skuffede over, at to hold alligevel melder afbud til landsfinalen, når betingelserne var kendte fra
turneringens start. Vi har derfor drøftet mulighederne for at sanktionere over for hold, der udebliver fra
landsfinaler, og vi er enige med Vest om, at det skal koste at udeblive. Vi ønsker desuden at ændre i
antallet af rækker, der kommer til landsfinaler.

Vi indstiller derfor til, at der afholdes landsfinaler i A og B rækkerne i både senior, veteran og superveteran.
Der afholdes ikke længere landsfinaler i C og D rækkerne i både senior, veteran og superveteran.
Udeblivelse/afbud fra regions- og landsfinaler vil medføre at den pågældende klub ikke får lov at stille hold
i den række, som man er udeblevet fra i det efterfølgende år.
Det er tankevækkende, at de hold, der mødte op og spillede, oplevede at have gode matcher og for de
flestes vedkommende også jævnbyrdige matcher, som ikke kun faldt ud til fordel for de hold, der var
stærkest på papiret. Altså sportslige møder med gode kampe.
Turneringen som helhed
Turneringen her på Sjælland er gået godt. Der har været god og stærk opbakning fra koordinatorerne i
klubberne. Der har været styr på kaptajnerne, som har haft styr på deres hold. Der har været ganske få
tvister, som er løst i al mindelighed. Bestyrelsen har fået ganske få henvendelser og har fået gode
udredninger for de hændelser, når vi har efterspurgt det hos koordinatorerne.
I år har det været et krav, at holdkort fotograferes og uploades til hjemmesiden sammen med
kampresultaterne. Det har alle opfyldt, og det fortsætter vi med i den kommende sæson. Det giver os
betydeligt mere viden om kampenes forløb, at vi kan se flere detaljer end blot det overordnede
kampresultat. Vi tænker, at det er anvendeligt for alle i turneringen.
Regionsfinalerne
I år har klubberne i Holbæk og Dragsholm lagt baner til regionsfinalerne. Begge steder var vi beriget af
fantastisk vejr og finalerne forløb rigtig godt. Der har været tilfredshed med rammerne og forplejningen.
Tak til de to klubber for at stille baner til rådighed.
Præmier
Vi har valgt at prioritere et betydeligt større beløb til præmier i år. Vi vil gerne signalere, at der er gode
præmier, når man når så langt som til regionsfinalerne og i samarbejde med Vest har vi prioriteret det
samme i landsfinalerne. Der er luft til det i vores budget, når vi prioriterer det.
Regnskab, budget og revision
Vores revisor har godkendt regnskabet. I får til årsmødet mulighed for at godkende regnskabet. Vi har i
store træk overholdt vores budget, og vi går driftsmæssigt ud af året med et pænt overskud. Der er hensat
en del penge til at købe og implementere et nyt system til hjemmesiden. Der skal opdateres på dette inden
for en kort årrække. Det er helt nødvendigt.
Bestyrelsen
Alle fem medlemmer af bestyrelsen agter at fortsætte arbejdet sammen. To medlemmer er på valg i år, og
bestyrelsens indstilling til årsmødet er, at vi ønsker kontinuitet og at begge stiller op til genvalg.

Det kommende år
Vi glæder os til at planlægge det kommende års turnering. Om ikke så længe åbnes for tilmelding af hold
fra klubberne og turneringsplanlægningen kan begynde. Regionsfinalerne afholdes i 2020 i Harekær og
Skovbo og Landsfinalerne arrangeres her i Øst og afholdes i Københavns Golfklub og i Furesø.
Vi har en særlig opmærksomhed på, at det gode samarbejde med Vest skal bevares. Desuden er det vigtigt
for os, at klubberne bliver ved med at være positivt stemte over for regionsgolfen. Vi har brug for et godt
samarbejde, så vi kan få tilstrækkeligt med tee-tider og i de rette tidsintervaller. Det er fortsat et stort
arbejde at bibeholde plads til regionsgolfen både om formiddagen, men særligt om eftermiddagen, da det
er mere og mere almindeligt, at spillere på senior og veteranholdene stadig er på arbejdsmarkedet. Det vil
vi fortsat arbejde for.
Alt i alt har det været et vellykket år i Regionsgolf Øst. Vi har fokus på de problematikker, der har skullet
adresseres undervejs, og vi er glade for det store arbejde, som I koordinatorer gør i klubberne for at holde
Regionsgolf højt på dagsordenen.
Vi ønsker at fortsætte med at være Danmarks største turnering for klubgolfere, og vi ønsker at være med til
at styrke bredden i dansk golf.
Søren Vestergaard

