
 BESTYRELSESMØDET ONSDAG - 20 august 2014 

Tilstede: GH, TS, KN, KEH, MPL, BLR, EJ                      1). 

  

  Referat. 

1. Godkendelse af sidste referat: 

a. Evt. kommentarer/ 
Referatet godkendtes uden bemærkninger. 

2. Økonomi: 

a. Orientering om klubbens økonomi pr. 20 august. 

TS. orienterede om den aktuelle økonomi. Der skal indkøbes nye præmier: vin, bolde, og ølkort.  
MPL. undersøger muligheden for indkøb af bolde. 
Ej. sørger for indkøb af vin.  

                                                                                                                                                             

3. Nyt oplæg til matchlederbogen: 

a. Som omtalt i punkt 4 fra sidste referat, revidering af omtalte matchlederbog. (Materiale udsendt fra 
udvalget).                                                                                                                                                   
b. Evt. kommentarer til dette.   

a og b. Den reviderede matchlederbog blev godkendt. MPL. renskriver, med enkelte smårettelser.    

4. En fremtidig "Old Boys golfer" om året?: 

a. I sæson 2015 og fremover, udnævnelse af årets OB. golfspiller.                                                                                                     
b. Hvilke kriterier skal der anvendes?                                                                                                                                                
c. Hvordan skal årets golfspiller evt. honoreres?   

a, b, og c. Bestyrelsen vurderede, at forslaget ville/kunne skabe problemer, så man enedes om at forkaste 
forslaget.   

5. Revurdering af klubbens faste matcher: 

a. Er vi tilfredse med afviklingen af vore årlige specielle matcher?                                                                                                      
b. Forslag til ændringer!   

a og b. De forskellige arrangementer bør fordeles med lidt større spredning  over sæsonen. De specielle 
matcher fastholdes.                                                                                                                                          
EJ. forsøger at arrangere en ekstra  "mandetur"   - punkt. 6 - 20 januar.  (Foreløbigt forslag - Odense).    

 



 

2). 

 

6. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: 

a. Vi har pt. to medlemmer som har sagt ja! Leif J. Hansen .                                                                                                      
b. Bliver der brug for flere emner?   

a og b. Jakob Jakobsen har sagt ja. Bestyrelsen støtter Leif J. Hansen og Jakob Jakobsen.   

7. Venteliste: 

a. Skal det være muligt for vore venteliste at deltage i enkelte matcher?                                                                                          
b. Forslag til dette.  

a og b. Bestyrelsen enedes om ikke at ændre praksis i forhold til foreningens hidtidige regler.    

8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde: 

a. Dato for "årets sidste" bestyrelsesmøde?                                                                                                                              
b. Skal vi fra 2015 sætte bestyrelsesmøderne ned til 3 pr. år? 

a og b. Næste bestyrelsesmøde er sat til 8 oktober.                                                                                  
Fremover holdes der konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, samt et møde i februar, et 
møde maj/juni, samt et møde i oktober.    

 9. Eventuelt: 

TS. påtager sig endnu engang 3-køllematchen i KGC i december (ikke i OB regi). TS. skal have indflydelse 
på den invitation der skal udsendes. 
MPL. foreslår, at der til foråret arrangeres en træningssession med klubbens træner. Mulighederne 
undersøges af EJ.     

  

Thorkild. 

               

 


