ØST

Referat af Bestyrelsesmøde i ØST – 23. marts 2021 kl. 16:00 – Online
Inviteret
Bestyrelsen: Søren (SV), Niels (NIM), Michael H. (MH), Carsten (CH) og Michael VJ (MVJ)
Til stede ved mødet
Bestyrelsen: Søren (SV), Niels (NIM), Michael H. (MH), Carsten (CH) og Michael VJ (MVJ)
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – 26. januar 2021 – Online.
Referatet er godkendt
2. Nyt fra Formanden (SV)
a. Fællesmøde med Vest i april 2021: Forslag/start på en dagsorden
Dagsorden er sendt til de to andre formænd. De er endnu ikke vendt tilbage med
tilføjelser/kommentarer. I Østs bestyrelse er vi enige om, at vi helst vil mødes fysisk. Hvis det
ikke er muligt, lægger vi op til et AFKORTET online møde for formænd og turneringsledelser. Her
kunne være en fælles del for alle og så en opdelt part af mødet for henholdsvis formænd og
turneringsledelser. Søren drøfter mulighederne med Knud og Birte og vender tilbage til
bestyrelsen i Øst.
b. Præmier til Landsfinalerne: Vin, Bolde og Emblemer
Det har traditionelt været Sten i Vest, der har stået for indkøb af vin, og Freddy, der har stået for
indkøb af bolde. Søren drøfter denne tradition med de to formænd i Vest med det
udgangspunkt, at det kunne være en bedre løsning, at vi samarbejdede om udvælgelse af
forslag til vine og bolde til præmier, så vi kunne træffe en beslutning sammen.
3. Nyt fra Næstformanden (NIM)
Niels svarer Furesø på en henvendelse om regler
4. Nyt fra Kassereren (MH)
a. Gennemgang af regnskab fra sidste møde til dato. Fra bilag 24.
Se Regnskab - Se bilag
Michael Hansen gennemgik regnskab, og vi kan alle tilgå bilag løbende.
b. Prisen for emblemer med SJÆLLANDSMESTER er kr. 4.092,08 for 16 styks.
Kr. 2.000 for værktøjet (engangsudgift) og 2.100 for de 16 emblemer – 131,25 pr. styk.
5. Nyt fra Webmaster (MH)
a. Status på projekt Nyt Admin IT-system.
Nyt siden sidst og hvad der er i pipeline.
Det elektroniske kampkort testes i øjeblikket. Der er fortsat ting, der skal rettes til. Vest er
orienteret om muligheden for i en periode at tjekke tingene igennem og komme med FeedBack. Vi har en klar plan B, hvis noget fejler undervejs. Vi hjælper koordinatorer/kaptajner, så
alle resultater kommer retvisende ind i systemet.

6. Nyt fra Turneringsledelsen (CH, NIM og MVJ)

a. Godkendelse af spilleplan for puljespil og slutspil (CH)
Carstens kommentar: Vi godkender puljeplanen. Derefter genereres spilleplaner som ikke
gennemses inden de sendes ud. Spilleplanen i år var meget slem, idet der ikke var balance
mellem ude og hjemmekampe og nogen klubber har fået to kampe i samme uge.
Slutspilsplanen her tildelt fire kampe til samme klub.
Jeg mener vi bør godkende spilleplanerne inden de udsendes.
(MH) – Version 2 af kampplan for puljekampe
(MH) – Værtsbaner bygges manuelt – Version 2 af kampplan for slutspil
Vi aftaler, at vi krydstjekker spilleplanen fremover, så vi undgår for mange åbenlyse
problematikker med mange kampe i samme uge for en klub.
b. Slutspillet for sæson 2021 (MVJ) –
Status er, at der er styr på tingene.
c. Spilleplan for Slutspillet
Regionsfinaler - Uge 35 (Hedeland, CGC og Hjortespring) – Forslag til fordeling af rækkerne:
a) Fredag – Hedeland: SVA, SVB, SVC, SVD og VD – Begge VD-puljer er formiddagshold
b) Lørdag – CGC: SA, SB, SC, VA og VB
c) Søndag – Hjortespring: A, B, C, D og VC.
Bestyrelsen tilslutter sig dette udkastet.
d. Overvejelser om finalebaner til 2022. Hvem vil vi gerne have til hhv. regions- og landsfinaler.
Arkiv: https://rgd.dk/regionsfinaler/ og https://rgd.dk/landsfinaler/
Forslag til baner:
Regionsfinaler: Smørum, Værebro, Fredensborg og Ledreborg
Landsfinaler: Rungsted, Kokkedal, Hørsholm og Simons
Bestyrelsen tilslutter sig også dette forslag, som dog er foreløbigt indtil videre.
e. Orientering af modstanders holdkaptajn vedr. singler i 4-bolde (CH)
Referat fra Årsmøde 2020 i Rønnede (rgd.dk)
https://rgd.dk/turneringsbetingelser-oest/#spilleform-10
Det fremgår nu af hjemmesiden, hvilke klubber, der på forhånd har tilkendegivet, at der altid
gås ud i 4-bolde. Øvrige klubbers kaptajner tilkendegiver i tide til modstander, hvordan
hjemmekampe afvikles.
f.

Evaluering af singler i 4-bolde
a) Det vil være rigtig fint om vi fik udarbejdet et spørgeskema, så vi har data til at
evaluere spillernes oplevelser af denne prøveordning. Hvem kender nogen der er
dygtige til at stille de rigtige spørgsmål og efterfølgende få data bearbejdet til en
rapport vi efterfølgende kan fremlægge til årsmødet i oktober.
Michael Hansen trækker på konsulent i DGU, som kan noget med spørgeskemaer, så vi
i slutningen af puljespillet kan rundsende en undersøgelse, der kan afdække
holdninger til og oplevelser med 4-bolde.
b) Spørgsmål fra Furesø:
Ved spil i en klub der har bestemt at singler går ud i 4-bolde, viser det sig hurtigt at
den ene single er meget hurtigere end den anden. Må de to singler splitte op og
fortsætte som to 2-bolde?
Bestyrelsen beslutter, at svaret er nej, man kan ikke splitte sig op undervejs.

g. Elektronisk scorekort – tidsfrister.
Er 24 og 3 timer ok?
Skal det måske være længere tid, fx 48 og 6 timer?
Bestyrelsen beslutter, at det bliver henholdsvis 72 og 24 timer.
h. Afgørelser ved lige score i puljespillet – Se mail fra MH søndag kl. 11.30
Bestyrelsen beslutter at lægge sig op ad betingelserne fra Senior Vest. Michael laver udkast og
sender rundt til os alle.
i.

Ulovlig spiller
Senior/Vest har i år ændret deres betingelser, så de matcher Danmarksturneringen.
https://rgd.dk/vest-seniorveteran/#udebleven-spiller-2 Skal vi følge trop og gøre det samme?
Bestyrelsen beslutter, at vi holder fast i det allerede vedtagne. Ulovlig spiller medfører tabt
kamp for hele holdet.

7. Nyt fra Sponsorudvalg (SV og MVJ)
a. Ingen nyheder
8. Næste møde – 23. - 24. april 2021 – Fællesmøde med Vest i Trelleborg Golfklub, Slagelse.
a. IRL eller virtuelt?
Søren kontakter Birte og Knud og aftaler nærmere.
9. Mødekalender for 2021
a. 15. juni 2021 i Hørsholm – Status på puljespillet og kig imod slutspil og regionsfinaler.
b. 26. og 27. juli på GN og Langesø inkl. sommermøde. Indkaldelse til Årsmøde.
c. 3. - 5. september 2021 – Regionsfinaler: Hedeland (Fredag), CGC (Lørdag) og Hjortespring (Søndag)
d. 14. september 2021 i Søllerød – Planlægge Årsmøde. Dirigent og mødegennemgang.
e. 24. -26. september 2021 – Landsfinaler: Langesø (Fredag og Lørdag) og Vestfyn (Søndag)
f. Søndag den 3. oktober 2021 i Albertslund – Årsmøde
g. 12. oktober kl. 16:00 i Hjortespring – Første møde for sæson 2022
h. 12. november – Julefrokost
10. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.

