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INDLEDNING 
 
Velkommen til formandens/bestyrelsens beretning 2013. 
 
Fedt at se så mange glade medlemmer her til årets generalforsamling, hvor I alle får mulighed for at komme 
med ris eller ros, eller hvad I nu måtte have af festlige indlæg – under middagen forstås! 
 
Nu har jeg overlevet  2 år som formand for klubben, uden at én eneste har forsøgt at fravriste mig tronen på 

ærlig vis. Nogle har selvfølgelig sagt til mig at det kan jeg gøre lidt bedre, men når jeg så har givet dem 

nøglerne til vin skabene, med dertil hørende slæb, Tjaee, -  så skulle de ikke nyde noget. 

Til alles orientering, synes jeg stadigvæk at det er en stor ære og fornøjelse at være formand for Old Boys 
Klubben, og så længe det er tilfældet, er jeg på. Altså det med fornøjelsen – forstås!  

 

VIGTIGE  BESTYRELSES BESLUTNINGER i 2013 

I år har vi igen i bestyrelsen måttet tage en del beslutninger til gavn for klubben. Den vigtigste er vel nok den 

seje kamp vi tog sammen med andre klubber i klubben, for at bibeholde vores blokeringer, så vi ikke skulle til 

at sætte os på golfbox 2 dage før vi ønskede at spille. Dette ville have været katastrofalt for det fremtidige 

sammenhold i vores dejlige klub, og i den grad ville have ødelagt friheden og glæden ved golfspillet. 

Selvfølgelig har vi hen af vejen justeret lidt på præmisserne for omtalte  - ”men som jeg har sagt” -  hvis ikke 

hovedbestyrelsen og sekretariatet, samt resten af kgc´s medlemmer synes vi gør det ordentligt, ”altså det 

med at bruge vore blokeringer fornuftigt” - ja så render vi uvægerligt ind i 2 dages reglen, indenfor et par år. 

Dette siger jeg bla. fordi, bestyrelsens dispositioner - når Old Boys klubben har haft udearrangementer, ikke 

altid  er blevet opfattet positivt af alle medlemmer. Her tænker jeg specielt på de nedsatte blokeringstider. 

Men det er nu en gang sådan, at når en del af vore medlemmer er ud at spille på anden bane til klubbens 

udenbys arrangementer, så er vi nød til at have færre blokeringer på golfbox i KGC. 

Derudover er en af bestyrelsens større beslutninger – matchledernes frihed, som starter fra årets julefrokost 

og til marts året efter. Som skrevet står i sidste referat – ingen matchledere eller præmier i denne periode. 

Fremover bliver det op til jer spillere, at finde ud af hvordan der skal spilles, og hvem der evt. skal styre dette. 

Dette er fremkommet efter et ønske fra flere matchlederes side. De fleste af os medlemmer kan sikkert 

udmærket forstå, at når man på en kedelig vinterdag, skal op ret tideligt for at varetage sin matchlederpost,  

sidder her i klubhuset klar med alle sine talenter – og så møder der 2-3 medlemmer op – det er surt. 

 

Eller værre  endnu, på vejen ud til klubhuset begynder sneen at vælte ned, sidder igen med alle sine 

talenter, og der kommer ingen. Hjem til konen igen. 

Jeg tror ikke at vi er den eneste klub i klubben der holder et par måneders vinterpause.  



Bestyrelsen har også planlagt en 30 års jubilæumsfest onsdag d. 7  maj  2014, 9 og 18 huls matcher med 

efterfølgende frokost samt socialt samvær. Der bliver lagt op til fine præmier, med flere overraskelser. Det 

kunne være dejligt hvis vi kunne samle hele Old Boys klubben. Bestyrelsen har besluttet at denne dag kun 

omfatter medlemmer af Old Boys klubben. Hvis alle medlemmer tilmelder sig  (hvad jeg så inderligt håber), 

vil vi være 1 x 3 bold og 20 x 4 bolde.  Jubilæumsudvalget består af Knud og Lars. Og jeg vil orientere jer 

løbende på info mail. 

 

UDENBYS UDFLUGTER/MATCHER 

Klubben har igen i år stået for en del specielle arrangementer, men som alle har læst i bestyrelsesreferatet 
fra d. 8  oktober, vil dette blive ændret fremover. Der har været en del beklagelser fra  medlemmer som 
mener at klubbens 3 matcher, hvor det er tilladt at damer kan komme med, ikke hører hjemme i en 
mandeklub. (Jeg er personligt ikke enig i denne betragtning).  I min verden giver det mangfoldighed. 
 
Men jeg tog så dette emne op til en seriøs diskussion i bestyrelsen, hvor vi bla. på grund af den forholdsvise 
lave deltagelse til september udflugten i 2013, 11 Old Boys medlemmer, heraf 4 fra bestyrelsen – totalt ca. 
halvdelen i forhold til 2010, 2011 og 2012, blev enige om at droppe dette arrangement. ( Det skal hertil siges 
at det kræver mange timers forberedelse, inden en sådan golfudflugt falder på plads). Personligt synes jeg at 
det er meget ærgerligt at det ikke fortsætter, og vil her gerne takke de medlemmer der har støttet mit arbejde 
i de 6 år hvor jeg har forsøgt at få dette arrangement til at køre.  Men! skulle der komme et pres fra flere 
medlemmers side, om en anden form for udflugt med overnatning, er jeg dog villig til at drøfte dette med 
bestyrelsen.  
 
Til orientering har de 3 matcher med damer, for indeværende år været – 9 huls matchen Old Boys vs. Kgc´s 
damer d.3. Juni, denne match har eksisteret i ca. 25 år - Picnic turen d. 26. Juni, denne match har eksisteret 
i ca. 20 år - 2 dages udflugten d. 8 - 10. september, har eksisteret i ca. 10-15 år. Det skal nævnes at det kun 
er matchen vs. Kgc´s damer der er en egentlig Old Boys vs. Dame - match. De andre kan man invitere en 
ven med, hvis man vil. Disse åremål på div. Matcher er indhentet iflg. Ældre medlemmer. 
 

ALMINDELIG ORIENTERING 

Der har i den forgangne sæson indtil videre kun været et medlem der har meldt sig ud af Old Boys klubben, 

så så vidt så godt, men lur mig om ikke der kommer flere inden 1 december. – Klubben har i dag en 

venteliste på 8 personer, der er dog en del af dem der først ønsker at være aktive i OB indenfor nogle år. Vi 

kommer i fremtiden til at mangle flere som ønsker at komme på venteliste, så kære medlemmer, emner til 

formanden – Tak. Husk på, mange aktive medlemmer, giver en stærk og respekteret klub. ??? Kvag dette 

har bestyrelsen besluttet, og udsendt en skrivelse til de medlemmer, som stort set aldrig viser sig i klubben - 

for ligesom at fortælle dem at klubånd opnås kun ved deltagelse i en del af de ugentlige arrangementer, med 

dertil hørende socialt samvær. Det er bestyrelsens helt klare mening, at hvis man aldrig viser sig i klubben, 

har man heller ingen berettigelse til at være i samme. Der er dog medlemmer som har fået et eller andet 

problem, det være sig arbejde, sygdom, eller andet – dem venter vi gerne på.  

 
For første gang i min tid har der været lidt turmult, hvad vores by match Old Boys vs. torsdags seniorerne  
fra  Fredericia  angår. Personligt mener jeg, det primært drejer sig om Old Boys klubbens superdygtige 
golfspilleres evne til, at slå Fredericia, - for femte gange i træk, - det er det, der har skabt en del furore hos 
seniorerne, alt andet er bare øregas. Bestyrelsen er dog enige om at fortsætte samspillet i 2014. 
 
Jeg må sige at det at være medlem af Old Boys klubben er en stor fornøjelse, idet der stort set aldrig er 
problemer spillerne imellem. Alle forsøger at leve op til vore grundprincipper - at give medlemmerne 
mulighed for i et socialt samvær, og under hyggelige afslappede og sportslig korrekte former, at spille golf. 
 
 



 
 
OPFORDRING TIL MEDLEMMERNE 
 
Jeg vil gerne her i dette forum henstille til, at I ikke lader jer provokere af green keepererne, og begynde 
diskussioner med risiko for, at komme med udtalelser, som måske kan blive svære at rette op på 
efterfølgende i vores klub ”selvom de ifølge jer” udfører irriterende handlinger til gene for jeres spil (Altså 
greenkeeperne). Jeg forslår at I taler med dagens matchleder efter endt spil om problemet, så I - i ro og mag   
kan bedømme hvor alvorlig situationen har været. Sluttelig kan matchlederen så informere mig, og jeg vil da 
tage en konstruktiv snak med Jesper. Efter en del klager, beder vil jeg så bede om et fællesmøde.   
 
Vi har tidligere haft Jesper og Ronny i et fællesmøde, efter at matchlederen havde afsluttet dagens spil. 
Dette førte til flere seriøse og konstruktive ordvekslinger medlemmerne/ Jesper - Ronny imellem. Så jeg 
henstiller til at vi benytter denne fremgangsmåde fremover, for at få vore spilledage til at forløbe så 
gnidningsløse som muligt. Dette har selvfølgelig et overordnet mål – netop det at Old Boys klubben, også i 
fremtiden står sig godt med Jesper og Ronny, hvilket gør det hele meget lettere for mig,” at få div. ønsker 
igennem”.    
 
 
 
STATISTISKE  BEREGNINGER 
 
 

I spille sæsonen 2013, som jeg beregner fra generalforsamling til generalforsamling har vi haft ca. 100 dage 
til rådighed, og de har fordelt sig således. 
 
32 spille dage været med sol – 29 spille dage med fint/overskyet vejr –  6 spille dage med regn, 4 dage 
bidende koldt – 3 dage med blandet vejr – 1 dag med torden og lynild – samt 5 helligdage –  20 dage med 
sne. - 100 dage i alt. 
 
Der har i de 74 dage hvor vi kunne spille været 1582 - 18 huls spillere ude på banen, hvilket giver et dags 
snit på 21,4 medlem. 
 
Der har i samme tidsrum været  891 -  9 huls spillere ude på banen, hvilket giver et dagssnit på 12 
medlemmer. Altså total – 33,4 medlem i snit pr. spilledag = 40.2 %  ( Det er vel egentligt meget pænt). 
 
Som noget nyt har jeg i år lavet en oversigt over hvornår 18 huls spillerne var færdige med spillet. Der har 
dog kun været optalt 58 spilledage, - men sammenlagt giver de en sluttid på 12.34 – så jeg må her 
konstatere at vi overholder det mål vi satte os for ca. 4 år siden – og dette skulle vel mane al den megen 
terrassesnak til jorden, som kunne lyde – vi er også for mange medlemmer, det tager al for lang tid inden vi 
kan komme hjem og få en morfar. Her må vi huske på, at for den 3 bold der starter, og løber rundt på banen, 
ja der bliver ventetiden meget lang, inden sidste bold kommer ind. Men sådan er det. 
 
Lidt statistik på medlemmer som har gjort en ekstra indsats i klubben i 2013. Navnene gemmes til 
eventuelt.  
 
Mest vindende af 9 huls spillerne er Keld Fournaise med 11 flasker – det totale antal flasker blev fordelt 

over ca. 29 medlemmer. 
 
Mest vindende af 18 huls spillerne er Asmus Schmidt med 7 flasker  –  det totale antal flasker blev fordelt 
over ca. 33 medlemmer. Hertil skal siges at flaskerne højest sansynligt er blevet fordelt over flere 
medlemmer, idet jeg ikke har medregnet dem der har vundet ved holdspil. 
 
Dvs. at ud af 83 medlemmer er der ca. 74 % som har vundet vin – jeg vil mene at det lever op til klubbens 
intentioner hvad det sociale angår. Altså! vores straffesystem virker.  
 
 



Flest besatte matchleder dage for 9 huller er Finn Bygum med 27 matchlederdage, skarpt forfulgt af de 

andre. 
 
Flest besatte matchleder dage for 18 huller er Thorkild  Skovboe med 22 matchlederdage, skarpt forfulgt af 
de andre.  
 
 
AFSLUTNING 
 
Men jeg kan trods alt blive lidt ærgerlig over jeres golfkundskaber, i år har klubben desværre kun haft en 
hole in one, trods alt flot udført af Tim Christensen, men sammenlignet med klubbens 7 hole in ones i 2012, 
er det ikke rigtigt noget man taler om i KGC. Jeg håber og tror at vi kan gøre bedre i sæsonen 2014???. 
 
Jeg håber at alle må få en hyggelig aften her i samvær med jeres bestyrelse. 
 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen.  
 

Ernst Johnsen 
  

 

 


