Formandens beretning 2014

Indledning:
Hej alle. Ja! Denne benævnelse har I set rigtig mange gange i årernes løb når jeg sender infos ud, og det
fortsætter måske en del år endnu? – hvem ved? – det kan være at en ny formand vil videreføre dette, når
tiden oprinder?
Når jeg bruger denne tiltalemåde i mine mails til jer, er det fordi, vi i Old Boys klubben har en rigtig stor
mangfoldighed - som jeg ikke tror findes i andre klubber i klubben her i KGC. Så alle, uanset spille status, skal
selvfølgelig have muligheden for at få de oplysninger om klubbens virke som jeg sender ud, høj eller lav - 9
eller 18 hulsspiller, alle er I lige ”super” fede.
Ændringer:
Der har i denne sæson været en del justeringer fra bestyrelsens hånd, så klubben kan køre uden de store
problemer. Og hvad problemer angår, ja så har der ikke været nogen i 2014 – højest nogle få krusninger. Af
større justeringer er vores retningslinier for bestyrelse og matchledere blevet opdateret og fremtidsorienteret,
så alt fremstår klar til brug for fremtidige bestyrelsesmedlemmer og matchledere. Dette arbejde blev lagt i
hænderne på Mogens og Knud Erik – fint arbejde.
Lidt statistik.
Til orientering favner vi som bekendt ca. 55 - 18 hulsspillere, og ca. 30 - 9 hulsspillere. Alt afhængig af hvor meget
det ”værker” i kroppen når vi står op om morgenen, spiller vi enten 9 eller 18 huller. Vi er rigtig mange ude at spille
pr. gang året rundt, i år topper vi med et gennemsnit på ca. 16,5 spillere ”MEGET FLOT DRENGE”. Dette er fordelt
på følgende måde: 1520 - 18 huls a 75 gange = 20,3 pr. gang og 822 - 9 huls a 67 gange = 12,6 pr. gang. Der har i
alt været mulighed for at spille ca. 75 gange i statistikperioden fra general til general.
I denne sæson har vejret artet sig særdeles gunstig: 4 gange hård regn – 6 gange smusk regn – 5 gange regn og
blæst = 15 spilledage med regn. Fint vejr ca. 22 gange. Sol ca. 38 gange = i alt 75 – heraf 60 spilledage med fint
vejr. Husk at vinterperioden fra julefrokosten og til marts året efter, ikke tæller med i statistikken.
Årets højdepunkter:
For mig blev årets største højdepunkt - klubbens 30 års jubilæum, som i min verden blev et fantastisk event
på mange måder. Som jeg skrev i info 37 – var der tilmeldt 62 medlemmer – svarer til ca. 73% - puha! Jeg er
stadig meget overvældet. Men venner, det var et kæmpe arbejde med div. Forberedelser at få dette op at stå.

Det tog ”ca 1 år” at få alt planlagt fra jeg foreslog en jubilæumsmatch, og til vi nåede den endelige
sammensætning. Tak til alle fra bestyrelsen – men speciel tak til Lars og Knud som kom i jubilæums udvalget,
”I gjorde en flot indsats”. Der var sponsor præmier for ca. 25000.00 kr. – SUPER FEDT.
Derudover var der 2 Old Boys medlemmer som gav klubben en ekstra hånd til jubilæet.
En stor tak til dig Henning for dit arbejde med at få det hele til at fremstå professionelt – de flotte skilte m.m.
En stor tak til dig Bent for al den bistand og gode råd du har ydet til udvalget med hensyn til div. Sponsor
input – og en stor tak til Erik ravn-Nielsen for hole in one præmien.
Derudover har vi haft flere højdepunkter i klubben, først slår vi Fredericia her i Kolding, meeenn – så et
nederlag til Fredericias seniorer i Fredericia – efter 5 sejre til vores klub – tja! det er jo også et slags
højdepunkt ikk?. Matchen mod kgs´s damer her i Kolding – altid sjovt. Vores ”picnictur” som i år gik til
”Skærbæk mølle” - en rigtig god oplevelse. Og for første gang havde vi 2 mandeudflugter på et år, første til
Breinholtgaard golfklub med ca. 12 deltagere, under kyndig ledelse af Mogens – og senest til Odense golfklub
med ca. 20 deltagere, under kyndig ledelse af Gynther.
Jeg vil hermed gerne takke alle jer som havde overskud til at deltage i nævnte matcher, det luner for alle os
fra bestyrelsen som har lagt en del arbejde i disse arrangementer.
Vi har i år desværre ”kun” haft en Old Boys spiller som har lavet hole in one – nemlig Christian Nielsen, men et
flot højdepunkt Christian.
Vi har så til gengæld igen i år fået en klubmester i veteranklassen – denne gang Jens Solvold samt en 2 plads
til Finn B. Sørensen og en 3 plads til Mogens P. Larsen, derudover vandt Allan netto scoren om lørdagen – så
Old Boys tog det hele.
Derudover har vi for første gang i Old Boys klubbens historie et medlem som har spillet sig ned under 10 i hcp.
Nemlig Finn B. Sørensen. (Ps. Finn er stadig under 10).
Jeg vil gerne her på klubbens, bestyrelsens, og egne vegne udtrykke mange varme ønsker om god bedring,
samt held og lykke fremover til de af vore medlemmer, som er blevet ramt af sygdom.
Til sidst vil jeg gerne takke alle for en god sæson, personlig tak til min bestyrelse som bare er fantastiske at
arbejde sammen med, en stor tak til dig Gynther for din hjælp og gode råd til min formandspost. Jeg glæder
mig allerede til at tage fat på en ny sæson 2015.

Ernst Johnsen.

