ØST

Bestyrelsesmøde i ØST – 14. september 2021 kl. 17:00 – Søllerød
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.
Seneste møde var et onlinemøde i august med en kort forberedende samtale om regionsfinalerne.
Der blev ikke taget noget egentligt referat.
2. Nyt fra Formanden (SV)
a. Intet til referat
3. Nyt fra Næstformanden (NIM)
a. Intet til referat
4. Nyt fra Kassereren (MH)
a. Gennemgang af regnskab fra sidste møde til dato. Fra bilag 42.
Se Regnskab - Se bilag
Michael gennemgik regnskabet frem til nu. Michael klargør endeligt regnskab til årsmødet. Vi øjner
et lille overskud når året er omme.
5. Nyt fra Webmaster (MH)
a. Status på projekt Nyt Admin IT-system.
Nyt siden sidst og hvad der er i pipeline. Michael præsenterede bestyrelsen for vinterens
køreplan for opgaver i projekt Nyt Admin IT-system. Den projekterede omkostning for hele
forløbet holder.
6. Nyt fra Turneringsledelsen (CH, NIM og MVJ)
a. Evaluering af slutspillet og regionsfinalerne
Slutspillet forløb godt. Stor ros til Michael Vejle for hurtigt og præcist at flytte kampe i
forbindelse med tordenvejr og oven i købet finde nye baner i flere tilfælde. Der har været
ganske få protester som er nået op til bestyrelsen. Vi er obs. på at vi skal understrege for vore
koordinatorer at: Alle spillere skal have afgjort hver eneste hul, før man forlader hullet og går til
næste tee.
Regionsfinalerne var en stor succes. Vi var meget tilfredse med de tre klubbers engagement i
dagene. Hedeland, Hjortespring og CGC´s lokale hjælpere var til stede og aktive. Alle var
tilfredse med mad og alt det praktiske. Stor ros til Niels Markussen for planlægning og udførsel
af arrangementerne.
b. Vi udformer en passende respons til X Golfklub i forbindelse med en klage over en spiller.
Regionsgolfen udelukker pågældende spiller fra regionsgolfen sæson 2022. Michael Vejle starter
det skriftlige arbejde og inddrager Niels og Søren.
c. Landsfinalerne i Vest – 24. til 26. september 2021
Fælles transport blev aftalt.

d. Overvejelser om finalebaner til 2022.
Vi spiller regionsfinaler 1. eller 2. weekend i september og tænker landsfinaler 23. til 25.
september. Passer ind i DGU-kalenderen. Skal aftales endeligt med jyderne.
7. Nyt fra Sponsorudvalg (SV og MVJ)
a. Intet til referat.
8. Årsmøde 2021
a. MH har afholdt møde med Albertslund vedr. det praktiske med fortæring og møde.
b. Forslag til Dirigent. SV kontakter emne.
c. Gennemgang af dagsorden – Se dokument i mappen Årsmøde
a) Beretning fra SV
b) Årsrapport fra Michael H
c) Forslag fra bestyrelsen og klubberne
1. Forslag 1 fra Furesø –Puljespil forlænges til efter sommerferien.
2. Forslag 2 fra Furesø – Nedlægge forsøget med at gå i 4-bolde i singlerne.
3. Forslag 3 fra Mølleåen – Forsøg med 4-bolde i singlerne gøres permanet.
d) Budget 2022 fra Michael H – Se dokument i mappen Årsmøde
e) Valg
1. Ønsker Niels og Michael H. genvalg? – Ja fra begge.
2. Ønsker suppleanter genvalg? – Ja fra begge.
3. Revisor har sagt ja til genvalg
d. Årsmøde 2022
Søndag den 9. oktober 2022 er besluttet.
Vallø er blevet spurgt og har accepteret.
9. Næste møde – 12. oktober 2021 – Furesø. Den nye sæson startes op!
10. Mødekalender for 2021
a. 24. -26. september 2021 – Landsfinaler: Langesø (Fredag og Lørdag) og Vestfyn (Søndag)
b. Søndag den 3. oktober 2021 i Albertslund – Årsmøde
c. 12. oktober kl. 16:00 i Furesø– Første møde for sæson 2022
11. Forslag til mødekalender 2022
a. 25. januar i Smørum GK – Planlægning af puljer
b. 22. marts – Ny sæson / planlæg fællesmøde
c. 2. og 3. april – Fællesmøde (afstemmes med Vest) – Øst er værter jf. rotationen.
d. 14. juni – Status på puljespillet planlæg slutspil
e. Sommermøde
f. 13. september – Planlæg Årsmøde
g. 9. oktober – Årsmøde
h. 18. oktober – Første møde for sæson 2023
i. 18. november - Julefrokost
12. Eventuelt
Gaver til koordinatorer. Michael Vejle pakker og ordner i gaver til det kommende årsmøde.

