ØST

Bestyrelsesmøde i ØST – 26. januar 2021 kl. 17:00 – Online
Inviteret
Bestyrelsen: Søren (SV), Niels (NIM), Michael H. (MH), Carsten (CH) og Michael VJ (MVJ)
Suppleanter: Michael S. (MS) og Lars (LE)
Til stede ved mødet
Bestyrelsen: Søren (SV), Niels (NIM), Michael H. (MH), Carsten (CH) og Michael VJ (MVJ)
Suppleanter: Michael S. (MS) og Lars (LE)
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – 20. oktober 2020 i Hjortespring.
Referatet blev godkendt
2. Nyt fra Formanden (SV)
a. Fællesmøde med i april 2021 Vest.
Tror vi på at restriktionerne lempes til april?
Plan B: Hvis de ikke lempes – Holdes Online, Aflyses eller flyttes til senere på året?
Vi aftaler, at vi lader reservationen stå indtil videre. His vi ikke kan mødes på de planlagte dage
pga restriktioner, afholder vi i stedet et online møde med de to bestyrelser i Vest. Søren foreslår
en varighed på to-tre timer.
3. Nyt fra Næstformanden (NIM)
a. Ikke umiddelbart noget nyt
4. Nyt fra Kassereren (MH)
a. Gennemgang af regnskab fra sidste møde til dato. Bilag 15-23.
Budgettet giver luft til at vi eventuelt bruger lidt flere penge i år fx på en ny skabelon til
bagmærker til de sjællandsmestre, der ikke får landsfinaler. Se punkt længere nede.
5. Nyt fra Webmaster (MH)
a. Status på projekt Nyt Admin IT-system.
1) Glemt password, Login, Send mail, Opret puljer
2) Kampprogram
3) Koordinators muligheder – Opret holdkaptajner og programsætte hjemmekampe.
4) Holdkaptajns muligheder – Indtaste kampresultater.
Tingene skrider planmæssigt frem
6. Nyt fra Turneringsledelsen (CH, NIM og MVJ)
a. Puljefordelingen for sæson 2021 (CH)
Se https://administration.regionsgolf-danmark.dk/Login/
Hvad med 5 hold i en rækker, der hvor der er mulighed.? (MVJ)
b. Er der rækker der må udgå pga. for få tilmeldte hold?
Senior D oprettes ikke da der kun var fire hold tilmeldt.
De fire hold får deres egen pulje i D-rækken.
c. Er der hold der skal flyttes rundt på – til en anden pulje?
Nej – Puljeplanen som Carsten har lavet er godkendt.

d. Spilleplan for Puljespillet
Runde 1 Uge 17
Runde 4 Uge 22
Reserve
Uge 25

Runde 2
Runde 5

Uge18
Uge 23

Runde 3
Runde 6

Uge 20
Uge 24

e. Spilleplan for Slutspillet
16-del
Uge 31
8-del
Uge 32
Kvartfinaler Uge 33
Semifinaler Uge 34
Reg.finaler Uge 35 (Hedeland, CGC og Hjortespring)
Landsfinaler Uge 38 (Langesø og Vestfyn)
f. Har vi har de rigtige hcp.grænser i Senior, Veteran og Super Veteran rækkerne for 2022?
Disse tal er trukket medio januar 2021 – efter WHS – og skal læses på følgende måde
Antal = Antallet af spillere på Sjælland i de respektive aldersklasser. Samlet og opdelt på køn.
Gruppe = Antal divideret med 4 – Så der lige mange i hver hcp.gruppe.
ABCD = Det højeste hcp. en spiller i gruppen har. Samlet og opdelt på køn

Vi drøftede opstillingen og aftalte, at vi vil vende tilbage til tankerne om en anden inddeling af
rækkerne.
g. Regionsfinaler
Skal der indkøbes og uddeles emblemer til Senior C og D der IKKE kommer til Landsfinalerne?
Hvis ja. Skal der så stå LANDSMESTER eller REGIONSMESTER (ny skabelon skal laves- Pris ??)
Svaret er ja. Og der skal stå Regionsmester eller Sjællandsmester – IKKE landsmester
h. Landsfinaler
Vest S/V har 9 rækker: Senior A og B – Veteran A, B, C og D – Super Veteran A, B og C
Der bliver ikke landsfinaler i SC, SD og SVD. SVA???
Vi sender helt sikkert et hold til SVA landsfinale.
7. Nyt fra Sponsorudvalg (SV og MVJ)
a. Lars Lorup fra WILSON kom endelig tilbage (Bolde)
b. Vil helt klart anbefale en differentiering, så A og B får en type bolde og C og D får en anden type
Opbakning fra bestyrelsen
c. Opstilling af Wilson gear til finale, og med tættes pinden eller
Opbakning til bestyrelsen (holdes foreløbigt internt)
8. Næste møde – 23. marts 2021 kl. 17:00
a. Værløse Golfklub - Primært det sidste inden sæsonstart og fællesmøde med Vest.
b. Overvejelser om finalebaner til 2022. Hvem vil vi gerne ønske til hhv. regions- og landsfinaler.
Arkiv: https://rgd.dk/regionsfinaler/ og https://rgd.dk/landsfinaler/
9. Eventuelt

