OLD BOYS BESTYRELSEN SÆSON 2015/2016
Ernst Johnsen Nr.14. – november 2015

Ved generalforsamlingen onsdag d. 21 oktober 2015 modtog Bestyrelsesmedlem Lars Jacobsen og
suppleant Bent Lykke ikke genvalg.
Valgt ind i den nye bestyrelse kom Mogens Vindfeldt, og som suppleant Lars Mortensen.

Formand/edb ansvarlig
Ernst Johnsen

Bestyrelsesmedlem:
Leif Jul Hansen

Næstformand:
Kasserer/sekretær:
Mogens Paludan Larsen Thorkild Skovboe

Bestyrelsesmedlem:
Jakob Jakobsen

Bestyrelsesmedlem:
Mogens Vindfeldt

Bestyrelsesmedlem:
Knud Erik Hansen

Suppleant:
Lars Mortensen

Indsat: Referatet samt formandens beretning:

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 9hulsspillere 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 nejstemmer 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

Bestyrelsens/formandens beretning 2015
Inden jeg startet beretningen vil jeg gerne have at vi mindes de medlemmer som er døde siden
sidste generalforsamling. Sidst i november 2014 mistede vi Leif Rasmussen og Kaj V. Petersen.
Jeg beder om et minuts stilhed for at ære deres minde – hvis I vil være så venlige at rejse jer op.
Indledning:
Hej alle – tusinde tak for endnu en dejlig sæson i samvær med jer superfede golfspillere, og gode
kammerater. Og mange tak for den umiddelbare opbakning som i viser mig i mit virke som
formand for OB!.
Ændringer:
Som sædvanligt har der i sæsonen været justeringer fra bestyrelsens hånd for at forbedre
arbejdsvilkårene for alle som yder et stykke frivilligt arbejde i klubben. Det jo sådan, at da vi for ca.
4 år siden lavede en fuldstændig arbejdsoversigt for bestyrelse og matchledere, skal dette jo føres
up to date på et tidspunkt. Dette arbejde tog bestyrelsen fat på i foråret og resultatet er, at disse
papirer er blevet endnu mere overskuelige for nuværende og fremtidige bestyrelser/matchledere.
Arbejdet blev på professionel vis forfattet og udført af Knud Erik Hansen og Mogens P. Larsen.

Statistik:
I årets løb har vi afholdt vore sædvanlige ekstraordinære matcher +1 ny. Åbningsmatchen var et
nyt tiltag i år – ca. 44% deltagelse. Onsdag d. 6 maj – mod Fredericia, vi vandt 328 mod deres 233
point – ca. 40 % deltagelse. Onsdag d. 3 juni mod Kgc. damer, Ob vandt med 171 over 122 point ca. 15% herrer deltog. Onsdag d. 29 juni udflugt m/u ledsager i Henne golfklub ca. 24 % Ob
herrer. Mandag d. 13 juli, herre udflugt 1 til Vejle ca. 21% deltagere. Torsdag d. 6 august mod
Fredericia i Fredericia – vi tabte 328 mod 342, ca. 30% deltagere. Mandag d. 5 oktober, herre
udflugt 2 til Esbjerg ca. 30% deltagelse. Dette giver et gennemsnit på 29,2% deltagelse – flot gået –
tak for det. Sidst men ikke mindst, tilslutningen til årets generalforsamling ca. 63% deltagelse.

Mere statistik:
Hvis vi regner fra GF til GF, minus pausen , fra julefrokosten ( hvor de officielle matcher er sat på
stand bye, til opstart året efter) – kommer følgende statistik.

Vi har i alt rådet over 81 spilledage. Deraf har der været Old Boys drenge ude at spille 76 dage –
slippet er helligdage og compagny dage.
På disse spilledage har 9 huls spillerne været total ca. 925 spillere på 76 dage = i snit 12 pr.
spilledag.
På disse spille dage har 18 huls spillerne været total ca. 1723 spillere på 76 dage = i snit 22,7 pr.
spilledag.
I vores spille periode har vejret artet sig som følge.
Frost – 2 dage. Tåget - 2 dage. Smusk/slud - 10 dage. Regn- 4 dage med delvis afbrudt spil. Fint
vejr(overskyet og tørt) – 28 dage. Solskin – 30 dage.
Årets højdepunkter:
Jeg tror jeg har sagt det før, for mig er det altid et stort højdepunkt, at vi i Old Boys klubben har så
dejligt et kammeratligt sammenhold, hvor der stort set aldrig er medlemmer, som falder uden for
hvad klubben forventer af dem.
Det er selvfølgeligt altid et højdepunkt når vi Old Boys drenge vinder over Fredericia eller Kgc.
damerne. For mig personligt er det et stort højdepunkt, når det arbejde jeg lægger i at arrangere
div. Matcher bliver belønnet med stor deltagelse af mange medlemmer.
Men, de største højdepunkt i 2015 er trods alt Erik Lauridsens hole in one lavet i Fredericia. Godt
gået herr. Lauridsen – for øvrigt den eneste i denne sæson. Vi husker vel alle hvad der skete for
nogle år siden, 7-hole in one på en sæson – det var tider. Samt vinderne i ”veteran golf” i Kgc.
Nr.1 Jens Solvold – Nr.2 Ingolf Callesen – Nr.3 Knud Erik Hansen – for dælen hvor er det flot!
Orientering/opfordring:
Det sker at vi i klubben kan bruge en hjælpende hånd, det være sig til bestyrelses arbejde eller
matchleder job.
Den 8 april søgte jeg i klubbens info system efter hjælpere til 9 huls matcherne. Klubben havde på
daværende tidspunkt været ude for lidt problemer i 9 huls afdelingen. Der var i princippet kun ganske
få matchledere til at varetage 9 huls spillerne i perioden fremover . (Jeg fik 1 henvendelse).
Tidligere formand for klubben Verner Rysbjerg skrev til mig at han godt ville tage en tjanst mere i
vores klub. Stor tak til dig Verner.
Jeg ved godt at frivilligt arbejde ikke er det mest attraktive man kan ønske sig, men det ville være rart
hvis lidt flere meldte sig når vores klub har brug for hjælp. Vi må huske på, at hvis Old Boys klubben
skal blive ved med at fungere som den bredes favnende klub i klubben, så skal der arbejdes
fremadrettet.

Det sker at der kan kommer lidt kurren på tråden i klubben, men det skyldes for det meste nogle
misforståelser imellem de involverede parter. I denne sæson har der været lidt divagerende
opfattelser af, hvordan sammensætningen i de ugentlige matcher, 9 og 18 huller imellem, skal
prioriteres. Men, det hele løser sig som regel efter at de involverede parter har fået en seriøs snak
om emnet.
Der er givet udtryk for at inddrage 9 huls spillerne lidt mere i de faste arrangementer, herunder
matcherne mod Fredericia. Med hensyn til Fredericia har jeg allerede været i kontakt med deres
formand Günther Johansen, og spurgt om han vil være med til at vi prøver en gang mere at
samkøre en 9 huls match med en 18 huls match? Günther Johansen vil tage dette op på deres
generalforsamling, men som Günther sagde til mig, det bliver nok svært at få i gang - efter
fiaskoen for 2 år siden. (I størrelses orden 2 til 5 deltagere). Hvis Fredericia vil, er jeg klar til at
prøve. Der må kunne findes en måde at sammensætte dette på, jeg fik dog at vide at der skal
sættes et minimums krav til deltagelsen?
Der har i årets løb været nødvendigt for mig at informere om, at der i enkelte tilfælde mangler lidt
respekt på banen. På teestedet på hul 12, var det ved at gå ud over Gynther og mig, vi var meget
tæt på at blive ramt af en vildfaren golfbold – der blev Ikke råbt ”fore”. Husk! Hellere råbe en´
gang for meget end en´ gang for lidt. Det sker også et bolden bagved synes det går for langsomt
med bolden foran, så man driver bare ud, man mener ikke at man kan slå så langt at det giver
problemer. Jeg kan kun opfordre til at vi venter til vi er 110% sikker på at bolden ikke kan ramme
nogen på holdet foran. Jeg er helt overbevist om at alle uanset temperament, vil blive utroligt ked
af at gøre skade på en kammerat! Derudover er det yderst irriterende, at der rammer en bold 10m
bag ens ryg, når man har taget sine stance, for at lave et super godt indspil til greenen – så er det
helt sikkert at greenen ikke bliver ramt.
Mandag d. 5 oktober blev jeg kontaktet af chef greenkeper Jesper. Jesper spurgte om ikke vi
sammen kunne passe lidt bedre på i tåget vejr. De var denne dag ret nervøse for at blive ramt af
bolde. Jeg forslår at vi ikke slå ud på hul 1 før vi kan se træ gruppen efter bunkeren til højre, der er
vel næppe nogen der kan slå længere . Dette for at beskytte os selv samt de arbejdende
greenkepere.
Jeg vil hermed gerne takke for jeres tålmodighed og god ro og orden under beretningen.
Formand Ernst Johnsen

