Beslutningsreferat af årsmøde 2020 i Rønnede – lørdag den 3. oktober 2020

I alt var 20 koordinatorer tilmeldt. Bestyrelsen manglede Niels Markussen der måtte melde afbud.
Der var 24 stemmeberettiget deltagere.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen anbefaler Piet Beke fra Halsted Kloster GK.
Piet Beke blev valgt enstemmigt.
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt og beslutningsdygtigt, idet alle formalia
omkring indkaldelse og deadline for tilgængelighed af bilagsmateriale var rettidigt
informeret til klubberne.
2. Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning – for året der er gået.
Søren Vestergaard uddybede den skriftlige beretning.
Efterfølgende ville Mølleåen gerne have uddybet følgende afsnit fra beretningen:
”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 teetider og i de rette tidsintervaller. Det er fortsat et stort arbejde at bibeholde plads til
regionsgolfen både om formiddagen, men særligt om eftermiddagen. Det vil vi fortsat
arbejde for.”
Søren Vestergaard havde følgende uddybning:
Koordinatorer skal arbejde for, at vi fortsat kan få gode teetider. Kæmp for 16.30 i stedet
for 17.00. Arbejd for teetider, der ikke ligger for tæt på klubber i klubben. Undersøg om
søndag eftermiddag kunne være en god alternativ mulighed til hverdage sent. Tal med
kaptajnerne.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Michael Hansen gennemgik årsregnskabet og fortalte om bestyrelsens prioriteringer i
forhold til budgettet for 19/20.
Midtsjælland havde en bemærkning til balancens opsætning. Kassereren tog bemærkningen
ad notam og vil få det indarbejdet i fremtidige balancer.
Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
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4. Indkomne forslag.
Forslag fra klubberne.
Dirigenten ønskede at mødet behandlede forslag 2 først, da forslag 1 og 3 var om samme
emne.
K-02 fra Mølleåen om muligheden for at Singler spilles som to- eller firebolde i
matcherne
Mølleåen motiverede deres forslag og tilføjede et ændringsforslag der gik ud på at forslaget
skulle være en forsøgsordning for 2021 og at hjemmeholdet skal varsle udeholdet, hvis
singlerne ønskes sendt ud i 4-bolde.
Den mere præcise formulering kommer til at stå i turneringsbetingelserne inden
tilmeldingen for 2021 åbner op.
Flere klubber tilkendegav, at de med disse ændringer godt kunne gå ind for forslaget.
Godkendt med stemmerne 18 for og 6 imod eller undlod at stemme.
Dirigenten åbnende op for debatten omkring landsfinalerne i Senior & Veteran rækkerne.
Der var meget delte meninger omkring Køges forslag om at gøre det frivilligt/straffrit at
melde fra til regions- og landsfinalerne, hvilket afstemningen også bar præg af.
K-01 fra Køge om sletning af tekst ved afbud til regions- og landsfinaler
Forkastet med stemmerne 12 imod, 11 for og 1 undlod at stemme.
Hørsholm motiverede deres forslag og præciserede at der kun var tale om Senior & Veteran
rækkerne, da reglerne i ABCD-rækkerne i øst og vest er ens.
Efter lidt debat var det tydeligt at forsamlingen gerne så at der blev spillet så mange
landsfinaler som muligt, men at man samtidigt lagde meget vægt på, at bestyrelsen skal
fortsætte med at kæmpe for en mere retfærdig kamp-setup – specielt i C og D rækkerne i
Senior & Veteran – i samarbejde med bestyrelsen i Vest.
K-03 fra Hørsholm om ikke at spille landsfinalerne i B, C og D rækkerne
Dirigenten præciserede at der kun var tale om rækkerne i Senior, Veteran og Superveteran.
Forslagsstiller bekræftede dette.
Forkastet med stemmerne 19 imod, 2 for og 3 undlod at stemme.
5. Forelæggelse af budget og tilmeldingsgebyr for kommende år til godkendelse.
Budgettet for 2020/21 blev enstemmigt godkendt.
Tilmeldingsgebyr i 2020/21 på kr. 600,00 pr. tilmeldt hold blev enstemmigt godkendt.
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6. Valg til
1. Bestyrelsen
Formand Søren Vestergaard modtog genvalg.
Puljeplanlægger Carsten Holm modtog genvalg.
Slutspilsplanlægger Michael Veile Jensen modtog genvalg.
Dirigenten spurgte forsamlingen og der var nogle der ønskede at kandidere til
bestyrelsen. Det var der ikke. Dirigenten satte alle tre personer til valg under et.
Alle tre blev enstemmigt genvalgt for en periode af 2 år.
2. Suppleanter
Michael Schmidt, Fredensborg modtog genvalg.
Lars Engel, Albertslund modtog genvalg.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der vat nogle der ønskede at kandidere til
posten som suppleant. Det var der ikke.
Begge blev enstemmig valgt for en periode af 1 år.
3. Revisor
Henning Bergh, Trelleborg Golfklub, Slagelse, modtager genvalg.
Dirigenten konstaterede at der ikke var andre der ønskede at opstille.
Henning blev enstemmigt valgt for en periode af 1 år.
7. Eventuelt
Frederikssund havde to opfordringer.
Dress-code – Stil meget gerne op i ens klubtrøjer.
Slutspillet; Koordinatorerne der er værtsklubber bør være mere opmærksomme på at byde
gæsterne velkommen og hjælpe til med at alle får en god oplevelse.

For referat

Michael Hansen
Piet Beke
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