
  

 BESTYRELSESMØDET ONSDAG - 9 april 2014 

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

  Referat. 

  

1. Godkendelse af sidste referat: 

a. Evt. kommentarer/ 
Referatet godkendt uden kommentarer. 

2. Økonomi: 

 a. Orientering om klubbens økonomi pr. 9 april - 2014. 

TS orienterede om den aktuelle økonomi. Der er indkøbt vin, som skulle dække behovet til præmier for 
resten af sæsonen. Der skal senere indkøbes flere "ølkort". 

3. Jubilæumsmatchen: 

a. Sidste afpudsninger af jubilæumsmatchens forventede forløb. 
Der blev diskuteret om fordelingen af præmierne til jubilæumsmatchen. Det overlades til matchlederne, der 
dog pålægges at sikre et fornuftigt forhold i præmiefordelingen 9 og 18 hulsspillerne imellem. 

b. Oversigt over sponsorerne/sponsorgaver til matchen (på skrift). 
Er sendt til bestyrelsen. 
 

C. Eventuelle ønsker om ændringer til matchen? 
Der blev ikke foreslået ændringer. 

d. Endelig fastlæggelse af Ob klubbens tilskud til matchen. 
Klubben betaler morgenmaden. Den enkelte deltager betaler selv 175.00 kr. Derudover betaler Old Boys 
klubben drikkevarer i størrelsesorden max. 40.00 kr. pr. medlem. (Skal styres ved hjælp af vin/øl/vand-
billetter). 

4. Nedfældede beslutninger: 

a. Total revidering af matchlederbogen. (Div. bilag vedhæftet). 
b. Forslag til ændringer i div. bilag? 
a og b. Der nedsættes et udvalg bestående af KEH. og MPL., de udarbejder et ændringsforslag. Resultatet 
forelægges på næste bestyrelsesmøde til godkendelse.  

 



 

 

2). 

 

5. Revurdering af EDS: 

a. Flere ønsker om ændring fra EDS til officielle matcher. 
b. Evt. modernisering af vores beslutning "læs referat 8 okt. 2013 pt. 6". 
a og b.Problematikken blev diskuteret. Bestyrelsen enedes om at fortsætte med de regler som vi praktiserer, 
(dvs. at der er mulighed for at sætte et kryds i EDS listen), dog skal alle der laver over 18 stablefordpoint for 
9 hulsspillerne, og alle der laver over 36 stablefordpoint for 18 hulsspillerne, indberettes til regulering. Hvis 
der opstår tvivlstilfælde skal vi leve op til DGU´s regler. 

6. Eventuelt: 

a. I forbindelse med jubilæumsmatchen står EJ for div. aftaler med restauranten 
b. Formanden opfordrede bestyrelsen til at overveje, hvem der evt. kan indtræde i bestyrelsen, når der er 
nyvalg. Der er to bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker genvalg. 
c. Der bliver optaget et nyt medlem i Old Boys klubben. 
d. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag d. 13 august 2014. 

  

Thorkild. 

 


