Forslag fra bestyrelsen 2019
Forslag Nr.
Forslag tekst

B-01 - Forslag til nye turneringsbetingelser.
Startorden og resultatindtastning i puljespillet
Sidste afsnit ændres fra:
Hvis indberetningen ikke er foretaget senest første hverdag i ugen efter spillet,
taber hjemmeklubben holdkampen med 0-11, uanset de faktisk vandt, og ingen
af holdene tilskrives turneringspoints.
Vinder eller spiller udeholdet all square, får udeholdet turneringspoint og
kampresultatet lægges i databasen.
Til:
Hvis indberetning af resultat og holdkort ikke er foretaget senest 48 timer
efter holdmatchens starttidspunkt, har det følgende konsekvens for
hjemmeholdet:
Holdmatchens resultat vil altid stå til troende, men i tilfælde af at
hjemmeholdet vandt eller spillede uafgjort tilskrives hjemmeholdet INGEN
turneringspoints. Begge hold tilskrives kamppoints.
I tilfælde af at udeholdet vandt tilskrives begge hold kamppoints og
udeholdet får sine turneringspoints.
I gentagende tilfælde tildeles hjemmeholdet også en bøde på kr. 500,00

Motivering

Bestyrelsen ønsker med denne ændring at speede processen op med at få
indrapporteret resultat og holdkort.
Vi har i 2019 brugt mange ressourcer på at jagte jer. Det ønsker vi ikke at gøre
fremover.
I princippet bør man gøre dette efter holdkortet er udfyldt og underskrevet.
Se vejledning - https://rgd.dk/tag-et-billede-af-kampkortet-og-upload-det

Egen
bemærkning

Afgørelse

 Vedtaget

 Nedstemt

 Forslag trukket
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Forslag tekst

B-02 - Forslag til nye turneringsbetingelser.
Resultatindtastning i Slutspillet
Nuværende tekst:
Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens
afvikling.
Ændres til:
Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter holdmatchens
starttidspunkt af det hold der er nævnt først i kamplisten.
Konsekvensen af for sen indberetning er en bøde på kr. 500,00.

Motivering

Bestyrelsen ønsker at der er en konsekvens ved for sen indberetning i
slutspillet. Det er der ikke i dag.

Egen
bemærkning

Afgørelse

 Vedtaget

 Nedstemt

 Forslag trukket

Side 2

Forslag fra bestyrelsen 2019
Forslag Nr.
Forslag tekst

B-03 - Forslag til nye turneringsbetingelser.
Afbrydelse af spil
Nuværende tekst:
Afbrydes en match pga. vejrlig eller mørke, skal en ny spilledato aftales og
matchen afvikles efter fælles aftale. Enhver ændring skal altid meddeles
turneringsledelsen. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf.
golfreglerne.
Ændres til:
Hvis en match afbrydes pga. vejrlig eller mørke, forholder holdene sig således:
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Motivering
Egen
bemærkning

Afgørelse

Værtsklubbens holdkaptajn og udeholdets holdkaptajn skal gå sammen
om at finde nye mulige spilledatoer – hvoraf en af dem vælges. Målet
er at blive enige om den bedst mulige dato for begge hold.
Det er ikke tilladt at splitte den resterende del af holdkampen op og
spille den på flere forskellige tidspunkter/datoer.
Deadline for afvikling af den udsatte holdkamp er 1. juli, når
puljekampene afsluttes.
Deadline for at få en aftale på plads og underrette Regionsgolf
Danmark om den aftalte spilledato er 48/24 timer efter den oprindelige
spilledato. Skriv til Turneringsledelsen.
I alle kampe hvor holdkortet er blevet afleveret, er det de samme
spillere, der skal genoptage matchen – på det sted på banen, de var
kommet til. Jf. regel 5.7 i golfreglerne.
Hvis der er matcher, hvor man ikke kan stille med den oprindelige
spiller – er det IKKE muligt at indsætte en reserve. Kampen tabes i så
fald med maksimale cifre jvf. reglen om ”udebleven spiller”. Hvis begge
hold i den samme match ikke stiller med deres spiller(e) taber begge
hold – dvs. begge hold får 0 point i den match.
Det er ikke tilladt at aftale at dele matcher på forhånd.
Hjemmeholdet prøver så vidt muligt at få greenkeeperne til at placere
flagene ligesom de stod på turneringsdagen
Hvis det ikke kan lade sig gøre, placeres boldene efter gensidig aftale så
begge spillere har slag der så vidt muligt svarer til de forhold de havde
da spillet blev afbrudt.

Bestyrelsen ønsker at være på linje med Vest og DGU på dette område.

 Vedtaget

 Nedstemt

 Forslag trukket
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B-04 - Forslag til præcisering af spilleberettigelse i turneringsbetingelser.
Deltagere
Nuværende tekst i de to nederste afsnit:
Spillerens korrekte EGA-handicap om fredagen er afgørende for om spilleren
er spilleberettiget i efterfølgende uge.
På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for
startrækkefølgen blandt herresinglerne.
Ændres til:
På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for
startrækkefølgen blandt herresinglerne.
Hvis Spillerens EGA-handicap på spilledagen er lavere end det tilladte, vil
spillerens korrekte EGA-handicap om fredagen i ugen før spilledagen være
afgørende for om spilleren er spilleberettiget.
Spillere der opfylder handicapbetingelserne på spilledagen er altid
spilleberettiget.

Motivering

Bestyrelsen ønsker at præcisere senariet hvor hcp. om fredag er lavere end det
tilladte, men spillere er gået op til det tilladte hcp. på selve spilledagen godt
må deltage på holdet.

Egen
bemærkning

Afgørelse

 Vedtaget

 Nedstemt

 Forslag trukket
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B-05 – Finaler – Afbud accepteres ikke.
Regions- og Landsfinaler
Afbud til regions- og landsfinaler accepteres ikke. Klubberne er forpligtiget at
stille med et hold, hvis de har kvalificeret sig til en eller begge finaler.
Vælger klubben alligevel at melde afbud/udeblive fra en finale får klubbens
hold karantæne og kan ikke deltage i den efterfølgende sæson i denne række.

Motivering

Bestyrelsen finder det ikke rimeligt at hold der har kvalificeret sig til en finale
udebliver. Dette også selvom vi i Senior/Vest har forskellige betingelser vedr.
hcp. i rækkerne.

Egen
bemærkning

Afgørelse

 Vedtaget

 Nedstemt

 Forslag trukket
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Forslag B-06

Vedtægter for holdturneringen i REGIONSGOLF-DANMARK – ØST
Nuværende vedtægter

Forslag til ændret tekst

Tekst der ønskes slettes fra nuværende
tekst markeres med en overstregning af
teksten.

Forslag til den nye tekst indsættes her.

§ 01 - Navn og område

§ 01 - Navn og område

Stk. 1
Holdturneringens navn er REGIONSGOLFDANMARK – ØST.

Stk. 1
Holdturneringens navn er REGIONSGOLF- DANMARK
– ØST.

Stk. 2
Holdturneringen er for alle klubber under Dansk
Golf Union øst for Storebælt, hvor golfklubberne
kan tilmelde hold bestående af spillere i A-, B-, C- og
D-rækken, samt Senior- og Veteranrækker, som
opfylder Dansk Golf Unions alderskriterier for, at de
kan deltage i henholdsvis en regional turnering for
Seniorer og en regional turnering for Veteraner.

Stk. 2
Holdturneringen er for alle klubber under Dansk Golf
Union øst for Storebælt, hvor golfklubberne kan
tilmelde hold i de rækker der udbydes i
tilmeldingsformularen.

§ 02 - Formål

§ 02 - Formål

Stk. 1
Holdturneringens formål er at fremme glæden ved
golfspillet hos breddegolf udøvere og at give
deltagerne mulighed for at repræsentere klubben
på et rimeligt konkurrenceniveau.

Stk. 1
Holdturneringens formål er at fremme glæden ved
golfspillet hos breddegolf udøvere og at give
deltagerne mulighed for at repræsentere klubben på
et rimeligt konkurrenceniveau.

Holdturneringens formål er endvidere at bestræbe
sig på at spille efter turneringsbetingelser, som er
landsdækkende for alle rækker således, at der kan
afholdes landsfinaler. Vinderne af henholdsvis SA-,
VE- og SVA-rækken oprykkes til DGU’s divisioner
ligesom de lavest placerede SA-, VE- og SV-hold
under DGU rykker ned i henholdsvis SA-, VE og SVArækken.

Holdturneringens formål er endvidere at bestræbe
sig på at spille efter turneringsbetingelser, som er
landsdækkende for alle rækker således, at der kan
afholdes landsfinaler.

Udarbejdelsen af bl.a. turneringsbetingelserne til
holdturneringens gennemføres derfor så vidt mulig i
samarbejde med golfklubberne vest for Storebælt
repræsenteret ved turneringsledelsen i Region Vest.
Bestyrelsen modtager og indsamler erfaringer fra
deltagende spillere og klubber i forbindelse med
turneringens afholdelse, som drøftes på
bestyrelsesmøder, på årsmødet og med Region Vest
for løbende at forbedre turneringens rammer og
dens afholdelse.

Ny tekst markeres med rødt og
understreget.

Udarbejdelsen af bl.a. turneringsbetingelserne til
holdturneringens gennemføres derfor så vidt mulig i
samarbejde med golfklubberne vest for Storebælt
repræsenteret ved turneringsledelsen i Region Vest.
Bestyrelsen modtager og indsamler erfaringer fra
deltagende spillere og klubber i forbindelse med
turneringens afholdelse, som drøftes på
bestyrelsesmøder, på årsmødet og med Region Vest
for løbende at forbedre turneringens rammer og
dens afholdelse.
Stk. 2
Holdturneringen har sammen med Region Vest fælles
sponsorere, som således støtter den landsdækkende
turnering.

Side 6

Forslag fra bestyrelsen 2019
Stk. 2
Holdturneringen har sammen med Region Vest
fælles sponsorere, som således støtter den
landsdækkende turnering.
§ 03 - Deltagende klubber

§ 03 - Deltagende klubber

Stk. 1
Efter årets holdturnering, der afsluttes med
regionsfinaler i september bestræbes på – i
samarbejde med regionsgolf Vest – at afholde
landsfinaler. Golfklubberne under Dansk Golf Union
øst for Storebælt kan derefter tilmelde sig næste
års turnering i de forskellige rækker, som deres hold
har kvalificeret sig til i årets turnering, i henhold til
turneringsbetingelserne for holdturneringen.

Stk. 1
Efter årets holdturnering, der afsluttes med
regionsfinaler, bestræbes på – i samarbejde med
regionsgolf Vest – at afholde landsfinaler.
Golfklubberne under Dansk Golf Union øst for
Storebælt kan derefter tilmelde hold for næste års
turnering i de rækker der udbydes og i henhold til
turneringsbetingelserne for holdturneringen.

For A-, B-, C-, D-, SC-, SD-, VC-, VD og SVBrækkernes vedkommende tilmelder golfklubberne
sig år for år.

Stk. 2
De deltagende golfklubber indbetaler et
tilmeldingsgebyr for hvert hold de tilmelder til
turneringen.
Dette gebyr fastsættes på Årsmødet.

Stk. 2
De deltagende golfklubber indbetaler et
tilmeldingsgebyr for hvert hold de tilmelder til
turneringen.
§ 04 - Turneringens afvikling

§ 04 - Turneringens afvikling

Stk. 1
Turneringsledelsen fastlægger
turneringsbetingelserne og offentliggør disse inden
holdtilmeldings start, hvor de kan findes på
turneringens hjemmeside.

Stk. 1
Turneringsledelsen fastlægger
turneringsbetingelserne og offentliggør disse inden
holdtilmeldings start, hvor de kan findes på
turneringens hjemmeside.

Turneringen er opbygget i et antal puljer, som er
bestemt af antallet af tilmeldte hold.

Turneringen er opbygget i et antal puljer, som er
bestemt af antallet af tilmeldte hold.

Op- og nedrykning efter årets turnering i Senior- og
Veteranrækken fremgår af turneringsbetingelserne.
§ 05 - Ledelse

§ 05 - Ledelse

Stk. 1
Holdturneringens ledelse består af en bestyrelse
valgt på årsmødet.

Stk. 1
Holdturneringens ledelse består af en bestyrelse
valgt på årsmødet.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter
selv sin forretningsorden.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter
selv sin forretningsorden.

Stk. 3
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige

Stk. 3
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige
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årstal afgår der 2-3 og 3-4 i lige årstal.
Genvalg kan finde sted.

årstal afgår der 2-3 og 3-4 i lige årstal.
Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance i årets løb indtræder en
suppleant, som fungerer indtil næste årsmøde.

I tilfælde af vakance i årets løb indtræder en
suppleant, som fungerer indtil næste årsmøde.

Stk. 4
Der vælges 1-3 suppleanter og 1 revisor hvert år.

Stk. 4
Der vælges 1-3 suppleanter og 1 revisor hvert år.

Stk. 5
Ved indtrædende vakance for formanden indtræder
næstformanden og fungerer indtil kommende
årsmøde.

Stk. 5
Ved indtrædende vakance for formanden indtræder
næstformanden og fungerer indtil kommende
årsmøde.

Stk. 6
Formanden, sammen med et bestyrelsesmedlem,
eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan tegne
Regionsgolf-Danmark Øst.

Stk. 6
Formanden, sammen med et bestyrelsesmedlem,
eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan tegne
Regionsgolf-Danmark Øst.

§ 06 - Turneringskomiteen

§ 06 - Turneringskomiteen

Stk. 1
Turneringskomiteen består af mindst 2 og højst 4
medlemmer af bestyrelsen, hvis navne fremgår af
turneringsbetingelserne.

Stk. 1
Turneringskomiteen består af mindst 2 og højst 4
medlemmer af bestyrelsen, hvis navne fremgår af
turneringsbetingelserne.

Stk. 2
Ved indtrædende vakance kan turneringskomiteen
supplere sig blandt medlemmerne af golfklubberne
øst for Storebælt, der er medlem af Dansk Golf
Union, indtil førstkommende årsmøde.

Stk. 2
Ved indtrædende vakance kan turneringskomiteen
supplere sig blandt medlemmerne af golfklubberne
øst for Storebælt, der er medlem af Dansk Golf
Union, indtil førstkommende årsmøde.

§ 07 - Årsmødet

§ 07 - Årsmødet

Stk. 1
Årsmødet afholdes hvert år første weekend i
oktober. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages
varsel via hjemmesiden, hvor indkommende forslag
lægges senest en uge før årsmødet. Regnskab og
budget lægges på hjemmesiden snarest muligt efter
regnskabsårets afslutning.

Stk. 1
Årsmødet afholdes hvert år første eller anden
weekend i oktober. Indkaldelse skal ske med mindst
14 dages varsel via hjemmesiden, hvor
indkommende forslag lægges senest en uge før
årsmødet. Regnskab og budget lægges på
hjemmesiden snarest muligt efter regnskabsårets
afslutning.

Stk. 2
Dagsorden skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af årsregnskab til
godkendelse
Forelæggelse af budget og
tilmeldingsgebyr for kommende år til
godkendelse
Indkomne forslag
Valg til
a) bestyrelsen
b) suppleant

Stk. 2
Dagsorden skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Forelæggelse af budget og tilmeldingsgebyr
for kommende år til godkendelse
Valg til
a) bestyrelsen
b) suppleant
c) revisor
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7.

c) revisor
Eventuelt

7.

Eventuelt

Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal
skriftligt fremsendes til formandens mailadresse
senest første lørdag i september.

Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal
skriftligt fremsendes til formandens mailadresse
senest anden lørdag i september.

Stk. 4
Årsmødet træffer sine afgørelser ved almindelig
stemmeflerhed.
Hver fremmødt klub har én stemme.

Stk. 4
Årsmødet træffer sine afgørelser ved almindelig
stemmeflerhed.
Hver fremmødt klub har én stemme.

Stk. 5
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen
finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af
deltagende golfklubber i holdturneringen ved
skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det.

Stk. 5
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen
finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af
deltagende golfklubber i holdturneringen ved skriftlig
henvendelse til bestyrelsen kræver det.

Indkaldelse sker via hjemmesiden og mail til
koordinatorer i hver klub med mindst 14 dages
varsel med angivelse af dagsorden og senest én
måned efter, at bestyrelsen har modtaget
henvendelsen.

Indkaldelse sker via hjemmesiden og mail til
koordinatorer i hver klub med mindst 14 dages varsel
med angivelse af dagsorden og senest én måned
efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

Stk. 6
Der udarbejdes referat fra årsmøder. Referatet
lægges på hjemmesiden.

Stk. 6
Der udarbejdes referat fra årsmøder. Referatet
lægges på hjemmesiden.

§ 08 - Økonomi

§ 08 - Økonomi

Stk. 1
Til holdturneringens aktiviteter og drift anvendes
tilmeldingsgebyret fra deltagende golfklubber.

Stk. 1
Til holdturneringens aktiviteter og drift anvendes
tilmeldingsgebyret fra deltagende golfklubber.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, der
varetages af kassereren. Regnskabet skal være
revideret og underskrevet af den valgte revisor
inden årsmødet.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, der
varetages af kassereren. Regnskabet skal være
revideret og underskrevet af hele bestyrelsen og den
valgte revisor inden årsmødet.

Stk. 3
Regnskabsåret går fra 1. oktober i den netop
afholdte turneringsrunde til 30. september i det
efterfølgende år.

Stk. 3
Regnskabsåret går fra 1. oktober i den netop afholdte
turneringsrunde til 30. september i det efterfølgende
år.

§ 09 - Vedtægtsændringer

§ 09 - Vedtægtsændringer

Stk. 1
Forslag til ændringer i holdturneringens vedtægter
skal behandles på et årsmøde og vedtages med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 1
Forslag til ændringer i holdturneringens vedtægter
skal behandles på et årsmøde og vedtages med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10 - Nedlæggelse af Regionsgolf-Danmark Øst

§ 10 - Nedlæggelse af Regionsgolf-Danmark Øst
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Stk. 1
Såfremt bestyrelsen ønsker at nedlægge
Regionsgolf-Danmark – Øst, skal forslaget om
nedlæggelse behandles på et årsmøde og vedtages
med mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede
medlemmer.

Stk. 1
Såfremt bestyrelsen ønsker at nedlægge
Regionsgolf-Danmark – Øst, skal forslaget om
nedlæggelse behandles på et årsmøde og vedtages
med mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede
medlemmer.

Stk. 2
Ved nedlæggelse tilfalder Regionsgolf-Danmark –
Øst’s midler DGU.

Stk. 2
Ved nedlæggelse tilfalder Regionsgolf-Danmark –
Øst’s midler DGU.

Overblik over samtlige forslag til ændringer
§ 01 – stk. 2
Tekst omhandlende turneringsbetingelser fjernes og der henvises i stedet til de rækker der udbydes i
tilmeldingsformularen.
§ 02 – stk. 1 andet afsnits nederste halvdel
Tekst omhandlende turneringsbetingelser fjernes og den er heller ikke relevant længere, da aflevere og modtager
hold fra DGUs danmarksturnering for senior og veteraner.
§ 03 – stk. 1
Konsekvensrettelse i forhold til § 01 – stk. 2
§ 03 – stk. 2
Præcisering af at det er Årsmødet der fastsætter deltagergebyret pr. hold.
§ 04 – stk. 1 tredje afsnit
Tekst omhandlende turneringsbetingelser fjernes.
§ 05 – Ingen ændringer
§ 06 – Ingen ændringer
§ 07 – stk. 2
Punkt 4 og 5 byttes rundt, således at budget kan justres, hvis vedtaget forslag måtte kræve dette.
§ 07 – stk. 3
Bestyrelsen ønsker at give klubberne en lidt længere frist til at fremsende forslag til årsmødet.
§ 08 – stk. 2
Præcisering af at årsregnskabet skal være underskrevet af hele bestyrelsen og den valgte revisor.
§ 09 – Ingen ændringer
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