ØST

Referat af bestyrelsesmøde 3. februar 2020 kl. 17 i Smørum
Til stede: Carsten Holm, Michael Hansen, Niels Markussen (Michael Veile Jensen var med på Skype)
1. Opfølgning på tidligere referater / beslutninger
a. Folder
Niels tager initiativ til udkast med udgangspunkt i folder fra Vest
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.
3. Nyt fra Formanden
a. DGU Repræsentantskabsmøde. 20. og 21. marts 2020 på Comwell Korsør
Niels og Carsten deltager på regionsgolfens vegne. Der er også repræsentation fra Vest.
4. Nyt fra Næstformanden
a. Ingen nyheder denne gang
5. Nyt fra Kassereren
a. Status på regnskab og budget
Michael Hansen gennemgik de posteringer, der har været siden sidst. Rigtig mange klubber har
rettidigt afregnet turneringsgebyr. Dejligt. Der kommer rykker til de resterende inden for en lille
uge.
6. Nyt fra Webmaster
a. Status på projekt Nyt Admin IT-system
i. Design / Grafik – Se mail med forslag fra MH.
Vi arbejder videre med det oplæg, vi har fået sendt rundt. Ændringerne i webdesignet
træder første i 2021 og vil blive præsenteret på årsmødet i efteråret 2020.
ii. Møde med Michael Dahl. Opstartsmøde om design og indhold.
Der vendes tilbage med en tidsplan, når Michael er klar. Mere info følger til fællesmøde
med Vest.
7. Nyt fra Turneringsledelsen
a. Puljefordeling 2020
Puljerne blev gennemgået. Vi opretter en enkelt række i SVA på dispensation. Normalt skal der
være minimum 8 hold i en række, her er kun fire. Denne SVA puljes vinder går direkte i
landsfinale eller der spilles en match til regionsfinalen om pladsen i landsfinalen. Afgøres på
bestyrelsens martsmøde.
b. Pulje-uger. Forslag: 17, 18, 19, 20, 22, 24 (pas på helligdagene i uge 21 og 23)(uge 25 er buffer)
c. Slutspil
i. 8-del: Uge 26 – 22.-28. juni (undgå så vidt muligt fredag)
ii. Kvart: Uge 32 – 3.-9. august
iii. Semi: Uge 33 – 10.-16. august
iv. Regionsfinaler: 21. og 22. august i Harekær. 23. august i Skovbo
v. Landsfinaler: 4. og 5. september i Furesø. 6. september i København
vi. MVJ er tovholder for de første tre. Vi vender tilbage til, hvem der er tovholder på
finalerne. Alle i bestyrelsen markerer datoerne i kalenderen.
d. Turneringsbetingelserne skal være helt tydelige og præcise.
Turneringsudvalget laver nyt forslag til ordlyd i betingelserne.

8. Nyt fra Sponsorudvalg
Eventuel aftale med Golflogik tages op igen til martsmødet. Vi kigger desuden på Michael Veile Jensens
Canvasbrev igen.
9. Eventuelt
a. Periode for gennemførelse af turneringen. En kreds af golfklubber i Nordsjælland ønsker, at
puljespillet afvikles i perioden 1. april – 31. august og slutspil/finaler i perioden fra 1. september
til efterårsferien. Har vi en holdning til det?
Svar: Det vil ikke være muligt at strække det indledende puljespil over så lang en periode da
regions- og landsfinaler så vil komme for langt hen i efteråret og desuden blandt andet kollidere
med klubmesterskaber.
b. Emner til dagsorden for fællesmøde med Vest
i. Landsfinalerne – Følgende rækker afholdes der finaler i:
SA, SB – VA, VB, VC – SVA, SVB.
A, B C og D
ii. Landsfinalerne – Præmier og fortæring
iii. Status på nyt admin IT-system
iv. Opfølgning fra 2019: Facebook. Fortsætte eller nedlægge?
c. Næste møde – 24. marts kl 16.00 i Værløse Golf Klub (Forberede fællesmøde med Vest)

