OLD BOY’S KLUBBEN
Af 1984
Bestyrelsesmøde d. 24 august 2015
Til stede: MPL, TS, LJ, KEH, JJ, LJH, BLR.

Dagsorden/ Referat

1. Godkendelse af sidste referat:
a. Evt. kommentarer
Referatet godkendt uden kommentarer.

2. Økonomi:
a. Orientering om klubbens økonomi pr. d.d.
TS orienterede. Økonomien ser fornuftig ud og svarer til tidligere sæsoner.
b. Manglende indkøb af vin til resten af sæsonen?
EJ indkøber vin, så der er nok præmier til resten af sæsonen (ca. 2300 kr.).
c. Manglende indkøb af bolde?
Der er ca. 100 pk. bolde á 3 stk. Det er nok til resten af sæsonen
d. Manglende indkøb af øl bon?
TS indkøber 40 stk. Øl-boner til resten af sæsonen.
3. Likvider:
a. Henviser til: Referat 8 juni – punkt 2. Fordeling af klubbens likvide kapital
b. Forslag ønskes.
Vi tilstræber, at de enkelte medlemmer får en mindre egenbetaling til generalforsamling og
julefrokost, så foreningens likvide kapital ikke vokser.

4. Matchproportioner:
a. Disse nye tiltag ønskes indført i matchproportionerne.
Bestyrelsen enedes om at de tiltag, som blev anvendt ved åbningsmatchen i 2015 indføres i
matchproportionerne.
( Her henvises til: Referat 25 februar –punkt 7. Åbningsmatch ).
b. Overgangsregler.
I perioder, hvor der kan forekomme ændringer på grund af forhold med hensyn til banen,
skal matchlederen bestræbe sig på at overholde de nedskrevne overgangsregler.
Matchlederen har dog den endelige bestemmelse.
(Her henvises til: Referat 8 juni – punkt 8. Overgangsregler).
5. Social sammenkomst:
a. Der er spæde ønsker om at prøve at lave nogle sociale arrangementer.
b. Foredrag – virksomhedsbesøg – etc.
c. Hvis dette vedtages skal der findes en ansvarlig arrangør.
Bestyrelsen enedes om, at det ikke var en idé for vores klub.
6. 9 huls afdelingen:
a. Klubbens 9-hulsspillere - ( Mail fra Poul Andreassen).
b. Generel diskussion, samt stillingtagen til ovennævnte mail.
c. Forslag til ændringer.
Bestyrelsen behandlede omtalte mail.
EJ udarbejder et svar til Poul Andreassen. Dette svar sendes til godkendelse hos bestyrelsen.
7. Regulering af hcp.
a. Henviser til: Referat 9 april 2014 – punkt 5
b. Et medlem af Old Boys klubben nægter at følge bestyrelsens beslutning fra omtalte
bestyrelsesmøde, vedr. Hcp. regulering.
c. Forslag til ændring af praktiserende regler for klubben.
I henhold til tidligere beslutning på bestyrelsesmødet 9 april 2014, vil det blive forsøgt at
regulere medlemmet tilbage i hcp!!!
Fremover bliver vore matcher tællende, så alle får et retvisende handicap. Det vil sige, at
der føres en startliste hvor alle scorer bliver indberettet. Forventet opstart onsdag d. 2
marts – 2016.
Punktet fremlægges på Old Boys klubbens generalforsamlingen.

8. Eventuelt:
Følgende er på valg til årets generalforsamling. Mogens – Thorkild – Lars – Ernst – Bent.
Hvem modtager genvalg?
Lars ønsker at udtræde af bestyrelsen, Ernst, Mogens og Thorkild er villige til at
genopstille. Bent ønsker ikke, at stille op som suppleant. Klubben søger derfor et nyt
bestyrelsesmedlem ”gerne en 9 huls spiller” samt en suppleant.
Der blev drøftet efter hvilke kriterier nye medlemmer optages i OB.
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