
OLD BOYS BESTYRELSEN SÆSON 2012/2013 

 

Ernst Johnsen Nr.11. – november 2015  

 

             Ved generalforsamlingen onsdag d. 24 oktober 2012 modtog Bestyrelsesmedlem Preben Jensen ikke genvalg.  

             Valgt ind i den nye bestyrelse kom Knud Erik Hansen.  

 

                                      
            Formand/edb ansvarlig      Næstformand:                   Kasserer/sekretær:             Bestyrelsesmedlem:  

            Ernst Johnsen                   Gynther Hansen                Thorkild Skovboe               Knud Nielsen 

 

       
          Bestyrelsesmedlem:             Bestyrelsesmedlem:             Bestyrelsesmedlem:            Suppleant: 

        Knud Erik Hansen             Finn Bruun Sørensen         Lars Jacobsen                    Bent Lykke  

 

 

                                                                                                                                                           Indsat: Referatet 



24 oktober 2012 

  

Referat fra generalforsamlingen 2012. 

 

Valg af dirigent. John Ohmeyer blev valgt. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt 

varslet og dermed beslutningsdygtig. Dog konstateredes det, at dagsordenen ikke var helt i 

overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten valgte dog at fortsætte efter den fremsendte 

dagsorden, da indholdet fra vedtægterne var med. 

Bestyrelsens beretning. Formanden fremlagde beretningen. Den blev enstemmigt godkendt. 

Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet: Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev 

godkendt. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen: a). Bestyrelsens forslag 

om ændring af kontingent til 400 kr. blev vedtaget. (Beløbet bedes indbetalt inden 1. dec. 2012 på 

foreningens konto: Reg: 0759 Konto: 3222389886 – husk at skrive jeres navn på overførelsen). b) 

Verner Rysbjerg havde fremsendt et forslag for at fremtidssikre klubbens vedtægter. I samarbejde 

med bestyrelsen blev forslaget, der omhandlede hele § 3 ændret til: For at blive medlem af Old Boy’s 

klubben af 1984 kræves medlemskab af KGC. Man skal være fyldt 60 år og have et fuldgyldigt 

medlemskab til 18-hulsbanen. 

Valg til bestyrelsen: Gynther Hansen og Knud Nielsen blev genvalgt. Knud Erik Hansen blev valgt 

som nyt medlem af bestyrelsen. 

Valg af suppleant: Bent Lykke Rasmussen blev genvalgt. 

Valg af revisor: Poul Roest blev genvalgt. 

Eventuelt: a) Vinder af Barfod fadet 2012 blev Lasse Benzon. B) Vinder af DET GYLDNE GEBIS 

2012 blev Finn Bruun Sørensen. C) Formanden takkede Preben Jensen, der udgik af bestyrelsen og 

takkede dirigenten og revisoren for deres indsats. 

 

 


