DISTRIKTØSTSJÆLLAND
Referat fra distriktsbestyrelsesmøde den 8. marts 2018
Deltagere: Per Egelund (PE), Søren Pirmo (SP), Bo Ulrik Munch (BUM), Otto Andersen (OA),
Rudi Bjerregaard (RBJ)
Afbud: Ingen
DAGSORDEN
1. Godkendelse af sidste referat
2. Aktiviteter siden sidste møde
a. Turneringer
b. Interdistriktgruppen
c. Klubledermødet
3. Kommende turneringer og aktiviteter
4. Kurser i 2018
5. Nyhedsbrev og Facebook, erfaringer
6. Turnerigstilmeldingssystemet
7. Økonomi, erklæringer og forsikringer
8. Generalforsamling
a. Indkaldelsen
b. Forslag vedr. distriktets nye rolle, hvem laver?
c. Forslag til kurser arrangeret af distriktet, hvem laver?
d. Hvad med den ledige plads i bestyrelsen?
9. DBf møde d. 11. marts, hvad er vores holdning?
10. Eventuelt og næste møde

Punkt 1. Godkendelse af sidste referat
Referatet fra den 23. november 2017 blev godkendt og underskrevet.
Idet der henvises til referatet fra den 23. november kan der oplyses til punkt 7, at distriktet har haft
kontakt til klubben, men der er ikke aktivitet fra klubbens side lige nu.

Angående punkt 11 kan det oplyses, at der fra spillernes side ikke har været nogen reaktion på, at
medaljerne er afskaffet.
Punkt 2. Aktiviteter siden sidste møde
Ad a. Til handikcp turneringen var der flere deltagere end sidste år. Det var en succes med flere
styrkeopdelte rækker. Ligeledes til Åben Par og Øst Dansk mesterskab for Mix Hold var der
markant flere deltagere. Rent regnskabsmæssigt har det betydet mindre underskud for handicap
turneringen og Åben Par. For Mix Hold har prisen været sat for lavt og de flere deltagere har derfor
betydet et større underskud.
Ad b. Der blev afholdt møde den 5. januar. Der var på mødet enighed om, at der på midtvejsmødet i
forbundet blev lagt op til en dyster fremtid for distrikterne. Det blev derfor besluttet at nedsætte en
arbejdsgruppe for distrikterne Vestsjælland, Storstrøm og Østsjælland. Arbejdsgruppen skulle
undersøge mulighederne for et tættere samarbejde. Arbejdsgruppen har afholdt sit 1. møde. Her
blev det besluttet, at inden generalforsamlingen skulle der udarbejdes en SWAT analyse, samt et
oplæg til diskussion på generalforsamlingen.
Ad C. Der har været afholdt klubledermøde den 10. februar. Det var et godt møde, men desværre
med for få deltagere. Det blev aftalt, at for fremtiden skulle der sendes et brev/mail til
klubformændene i god tid inden møder. På mødet blev der orienteret om tankerne bag et eventuelt
fremtidigt samarbejde mellem distrikterne.
Punkt 3. Kommende turneringer og aktiviteter
I marts skal der afholdes Senior Par. I april afholder der først Dame Par og herefter Mix Par. Der er
hele 13 par, der fra distriktet kvalificerer sig i Mix Par til Svendborg. I maj afholdes Klubhold. Til
reklamen skal vi huske at anføre distriktets bank kontonummer: 2340 7550 612 903.
Punkt 4. Kurser i 2018
Der har været afholdt turneringslederkursus 1 og 2 i marts med stor succes med henholdsvis 11 og
14 deltagere. Der afholdes turneringslederkursus 5 den 15. april. Det blev besluttet ikke at
planlægge nye kurser før til sommermødet. I forbindelse hermed revideres reklamen for kurser.
Punkt 5. Nyhedsbrev og Facebook, erfaringer
Det næste nyhedsbrev kommer i slutningen af denne måned.
Der er 79 medlemmer på Facebook, vi skal lave mere reklame for det
Punkt 6. Turnerigstilmeldingssystemet
Systemet fungerer. Når vi har lavet reklamen sætter Michael Hvass Miller det op.
Punkt 7 Økonomi, erklæringer og forsikringer
OA fremlagde udkast til regnskab for 2017. Der kommer revision den 9. marts 2018.
Punkt 8. Generalforsamling
Der var ingen bemærkninger til indkaldelsen. Man var enige om at spørge sidste års dirigent Claus
Hylling Christensen.
Der var enighed om, at distriktets nye rolle skulle indarbejdes i formandens beretning, da det ikke er
noget der kræver et forslag.
Kursusaktiviteten vil også blive indeholdt i formandens beretning

.
En række emner til den ledige plads i bestyrelsen blev diskuteret. Der var enighed om at PE/BUM
talte med emnerne for at høre, om de var interesseret.
Punkt 9. DBf møde d. 11. marts, hvad er vores holdning?
Dagsordenen blev diskuteret og der var enighed om at lytte til DBf før man tog stilling til det input,
som Distrikt Bornholm kom med. OA og RB deltager fra Distrikt Østsjælland. BUM fra DBf.
Punkt 10. Eventuelt og næste møde
Næste møde aftales efter generalforsamlingen.
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