
OLD BOY’S KLUBBEN 

Af 1984 

Generalforsamling onsdag d. 21. oktober 2015. 

Dagsorden/Referat.: 

Før mødet gik i gang bød formanden velkommen, og der blev holdt 1 minuts stilhed for at mindes de 

medlemmer, der var afgået ved døden i den forløbne sæson. 

1. Valg af dirigent/ Som dirigent valgtes Flemming Nielsen. Han konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens/formandens beretning./ Formanden fremlagde sin beretning og den blev 

godkendt af generalforsamlingen. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet./ Kassereren fremlagde det reviderede 

regnskab, som blev godkendt. 

4. Godkendelse af årskontingent, gæste- og matchfee, og starttidspunkt./  

 a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - 400 kr./ Forslag vedtaget. 

 b. Bestyrelsen foreslår uændret gæstefee - 10 kr./ Forslag vedtaget. 

 c. Bestyrelsen foreslår starttidspunkter som hidtil./ Forslag vedtaget. 

D Bestyrelsen foreslår at mødetidspunkterne for 9 huller ændres til, sommer 8.45 og 

vinter 9.15./ Efter en kraftig debat blev følgende vedtaget: Mødetidspunkt for 9-

hulsspillere ændres i vinterhalvåret til 9.15 og start efter 18-hulsspillere.                     

I sommerhalvåret uændret (8.30) og altid efter 18-hulsspillere. 

       5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer./ 

a. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til klubbens vedtægter. § 2 formål ændres til: At give 

medlemmerne mulighed for i et socialt samvær og under hyggelige, afslappede og 

korrekte former at spille golf. I matcher, hvor scoren er tællende, skal DGU’s 

golfregler og handicapsystem følges./ Bestyrelsens forslag blev efter en kraftig debat 

og en afstemning vedtaget. 

b. Bestyrelsen foreslår: En spiller kan kun vinde præmie, hvis der på scorekortet 

inden holdsammensætningen er sat x ved EDS. Dette gælder kun de matcher, hvor 

EDS-regulering er mulig./ Efter en kraftig debat blev bestyrelsens forslag vedtaget. 

       6. Valg til bestyrelsen/ 

 a. Lars Jacobsen - modtager ikke genvalg/ Lars udtræder 

 b. Thorkild Skovboe - modtager genvalg/ Thorkild genvalgt 

 c. Ernst Johnsen - modtager genvalg/ Ernst genvalgt 



 d. Mogens P. Larsen - modtager genvalg/ Mogens genvalgt. 

 e. Bestyrelsen foreslår valg af Mogens Vindfeldt/ Mogens valgt. 

      7. Valg af suppleant/ 

 a. Bent Lykke Rasmussen - modtager ikke genvalg/ Bent udtræder. 

 b. Bestyrelsen foreslår valg af Lars Mortensen/ Lars valgt 

      8. Valg af revisor/ 

 a. Poul Roest - modtager genvalg/ Poul valgt. 

      9. Eventuelt. 

Forskellige emner blev drøftet. Klubben størrelse (medlemstal), venteliste Der blev 

ytret ønske om, når der er en afstemning skal der tælles stemmer ( både ja og nej- 

stemmer så det kan fremgå af referatet. 

 

Efter mødet takkede formanden det udtrædende medlem Lars Jacobsen, dirigenten Flemming 

Nielsen og revisor Poul Roest. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Ernst Johnsen som formand, Mogens P. Larsen som 

næstformand og Thorkild Skovboe som kasserer. 

 

    Thorkild 

 


