
 

OLD BOY’S KLUBBEN  
Af 1984 

 

 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 8  juni 2015. 

 
Sendt til. MPL, TS, LJ, KEH, JJ, LJH, BLR, EJ. 

                             
  
 

1. Godkendelse af sidste referat:  
   

 a. Evt. kommentarer.      Alle 
     Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
      
 
2. Økonomi:  
       
 a. Orientering om klubbens økonomi pr. 10 juni  - 2015.    TS 
     Ts. Orienterede om økonomien og status på mængden af præmier. Den likvide kapital 
     behøver ikke at være så stor. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde 
            
  
 
3. Oswald Golf Academy:    
 
 a. Kunne det være en god ide, at lade Mogens som regelansvarlige for Old Boys, blive      
      personligt medlem af O.G.A. ? Så vidt jeg kan se, bliver udgiften ca. 20.00 kr. pr. mdr.EJ  
         Man enedes om at lade Mogens (Næstformanden) være OB´s regelansvarlige. Mogens
     vil blive meldt ind i O.G.A. Foreningen betaler for kontingentet.  
       
  
4. Reference: 
  
 a. Formanden ønsker et/to bestyrelsesmedlemmer der skal referere til ham vedr. Golfbox  
 blokering, samt orientering når Div. Papirer i matchlederbogen skal printes.     EJ 
   L.J.H. Fik til opgave, at holde øje med matchlederbogen, og orientere Ernst når der mangler 
 skemaer/vin, eller andet.   
 J.J. Fik til opgave at holde øje med Golfbox og orientere Ernst, hvis der sker ændringer, som 
 vi ikke har været opmærksom på.     
      
 
 
 



 
 
5. Nye tiltag: 
 
 a. Er tiden ikke inde til lidt fornyelse i OB klubben – forslag ønskes til diskussion??   
     Jeg ved det bliver svært, men vi skal passe på ikke at gå i stå. (18 huller). Alle 
     9 huls spillerne ønsker ingen ændringer eller fornyelser. Her ønskes, at fortsætte med at 
     Spille stableford. Der fremkom heller ikke forslag til nye arrangementer for 18 huller. 
     Bestyrelsen opfordres til at bringe emnet op, hvis der opstår nye ønsker.  
 
   
 
6.  9 huls afdelingen: 
 
 a. Hvordan tilpasser vi vores 9 huls afdeling fremover? (Ca. 37% af O.B.K).  EJ 
     EJ. Orienterede om div. misforståelser i forbindelse med kommunikationen mellem              
     administration, Chef. Green keeperen, formanden, og 9 hulsspillerne. 
 b. Hvordan skaffer vi fremtidige matchledere/hjælpere osv.   Alle 
     Indtil generalforsamlingen kører det hele som planlagt uden ændringer. (Bestyrelsen 
     takker Verner for den tiltrængte hjælp). 
 c. Forslag til en alternativ styring af 9 huls afdelingen? (Venligst gå i tænkeboks)! Alle  
    Hvis der fremover stadig viser sig at være problemer med at få nye matchledere til 9 huls 
    spillerne, vil en ”alternativ” løsning blive drøftet i bestyrelsen. 
       
 
 
7. Matchen mod  Kgc. damerne: 
 
 a. Har matchen overlevet sig selv her i 2015?   Alle 
     Matchen vi fortsætte. Kgc´´s damer opfordres til at lave en udfordring mod Old Boys 
    drengene fremover. 
      
 
 
8. Overgangs regler: 
 
 a. Skal vi indføre i matchpropertionerne under matchlederens opgaver, de skrevne                    
      overgangsregler – jævnfør: Info 23 – kombigolf???   Alle 
     For at alle matchledere optræder ens, drøfter vi næste gang vedhæftede forslag. 
 
 
9. Eventuelt 
  
Udflugten/picnicturen omdøbes til ”Udflugt m. ell. u. ledsager”. I år undersøges mulighederne, der kommer 

info senest d. 12 juni. 

Bestyrelsesbeslutningen vedr. Vores EDS regler (EDS listerne) - fortsætter indtil videre. 

Overvejelser om den fremtidige bestyrelses sammensætning – 3 på valg i år. 

Thorkild. 

  


