ØST

Bestyrelsesmøde i ØST – 18. marts 2020 kl. 10:00 – Online
1. Opfølgning på tidligere referater / beslutninger
a. Folder er lavet og lagt på hjemmesiden.
b. DGU ønsker at vi kun deltager med en person til deres Repræsentantskabsmøde.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.
3. Nyt fra Formanden (SV)
a. GolfQuis – Se mail fra SV dateret 06-03-2020
Vi er positive stemt overfor at GolfQuis laver en hulspilsturnering med quiz til reglerne.
SV afstemmer det med de to andre formænd i Vest.
4. Nyt fra Næstformanden (NIM)
a. Orientering fra DGU Repræsentantskabsmøde. 20. og 21. marts 2020 på Comwell Korsør
Repræsentantskabsmøde er udsat til et senere tidspunkt (Coronavirus)
5. Nyt fra Kassereren (MH)
a. Status på regnskabet 01-02-2020 – 23-03-2020
Regnskabet og bilag fra ovenstående periode blev gennemgået.
Vi blev enige om at udvise mådehold og have færrest mulige udgifter indtil vi er afklaret om
vi kan gennemføre turneringen i år.
6. Nyt fra Webmaster (MH)
a. Status på projekt Nyt Admin IT-system
Design / Grafik blev fremvist. Det forventes at kunne vise noget mere til næste møde.
Det, der er udviklet til dato, er databasen og back-end.
7. Nyt fra Turneringsledelsen (CH, NIM og MVJ)
a. Forholde os til Coronavirus og sæsonstart 20. april 2020
Da det pt. er usikkert om banelukninger og fortsat forsamlingstilladelse stadig er gældende
ultimo april har vi udarbejdet en plan B for puljespillet.
Pulje med 4 hold halveres i kampe, således at første halvdel aflyses og anden halvdel
gennemføres. Holdene skal altså kun spille én gang mod hinanden. Det vil give 6 kampe.
Puljer med tre hold laveres også eller gennemføres som planlagt. Dog skal der muligves flyttes
kamp til maj/juni
b. Status på puljerne – CH og NIM
Alt ser fint ud
c. Status på Slutspil – MVJ
I SVA – hvor der kun er en pulje – inviteres nr. 1 og 2 i puljen til regionsfinalen.
Alle slutspilskampe har nu fået tildelt et sted at spille samt en dato og tidspunkt.
Spilleplanen for de indledende kampe og Regionsfinalen er lagt på hjemmesiden.
d. Præmieniveau for regions- og landsfinaler
Præmierne blev aftalt.
Dog venter vi med at bestille dem indtil vi er sikre på at finalerne bliver gennemført.
e. Tovholdere på Regions- og Landsfinalerne – Hvem
Niles er ansvarlig og uddelegerer opgaver.

8. Nyt fra Sponsorudvalg (SV og MVJ)
a. Golflogik
Udsat til næste møde
b. Canvasbrev – Se mail fra MVJ dateret 13-11-2019
MVJ har ikke fået den feedback som han havde håbet på og arbejder videre sammen med
sponsorudvalget på at finde nye sponsorer.
c. Dameundersøgelse – Se mail fra MVJ dateret 03-12-2019
MVJ gør undersøgelse færdig og offentliggør den på hjemmeside og Facebook
MVJ kigger på løsning for indkøb af markedsføringsmateriale for at understøtte flere damer i
turneringen.
d. Aftale med GolfExperten
Sponsorudvalget har lavet en kontrakt med GolfExperten. Bestyrelsen tog den ad notam.
9. Fællesmøde med Vest fredag den 17. april 2020 i Kolding
Fællesmødet er aflyst i den form at vi mødes fysisk. Mødet bliver muligves gennemført online.
a. Emner til dagsorden for fællesmøde med Vest
i. Referat 2019
1. Punkt 1c - Er ikke effektueret. Skal det?
2. Punkt 4 - Er arbejdsgruppen nedsat for fælles turneringsbetingelser?
3. Punkt 7 - Facebook. Fortsætte eller nedlægge?
ii. Coronavirus – Hvordan vil det påvirke regionsgolf?
iii. Landsfinalerne – Hvilke rækker afholdes der finaler i – og hvornår
1. Fredag: SVA, SVB og VC
2. Lørdag: SA, SB, VA og VB
3. Søndag: A, B C og D
iv. Landsfinalerne – Præmier og fortæring
v. 1-2 ekstra medaljer hvert hold, så der er lidt til reserverne. (MVJ)
vi. Status på nyt admin IT-system. DGU har givet ok for at få API adgang til DGUbasen
vii. WHS i 2021. Får det betydning for vores betingelser?
10. Næste møde – 16. juni kl. 17:00 i Mølleåen – Lokale er bestilt
11. Eventuelt
Intet

