OLD BOY’S KLUBBEN
Af 1984
Bestyrelsesmøde d. 3 februar 2016
Sendt til. MPL, TS, LJH, KEH, JJ, MV, LM.
Dagsorden/ referat

1. Godkendelse af sidste referat:
a. Evt. kommentarer. / Referatet blev godkendt.
Der blev drøftet lidt om CBA-regulering og EDS-regulering.
2. Økonomi:
a. Orientering om klubbens økonomi pr. 03 februar - 2016
TS orienterede om foreningens aktuelle økonomiske status. Der er indkøbt bolde (anden
-præmier) til sæsonen. Vin (førstepræmier) bliver indkøbt senere på måneden. Øl-boner
bliver aftalt med den nye restauratør, når han går i gang.
3. Kgc. Bestyrelse:
a. Ladies sections formand Ruth Jacobsen spørger om vi vil være med til et møde med Kgc´s
formand Bo Jensen, angående klubber i klubbens fremtid?
b. Vil dette være relevant?
Bestyrelsen finder ikke, at et sådant møde har interesse på indeværende tidspunkt.

4. Nye tiltag i klubben:
a. Jeg har oplevet at der i klubben tales om fornyelse i Old Boys, hvem-hvad?
b. Er der forslag til nye tiltag i Old Boys klubben?
Bestyrelsen ønsker, at evt. interesserede fremkommer med konstruktiv kritik og/eller
forslag. Der vil altid være mulighed for at komme med ønsker om ændringer.

5. Bymatchen mod Fredericia:
a. Skal jeg/vi forsøge at få en 9 huls match i gang igen når vi spiller bymatch?
b. Evt. forslag til hvordan det skal sættes op?
c. Jeg afventer tilbagemelding fra Torsdags seniorernes formand. (Deres møde)!
Ernst har d. 2 februar fået tilbagemelding fra deres formand. Fredericia har intet ønske
om en 9-hulsmatch. Punktet regnes for afsluttet.
6. Udflugts forslag:
a. Forslag til nye udflugtsmål for sæsonen.
Der foreslås Ribe, Hedensted, Langesø, Juelsminde og HC Andersen. EJ undersøger, hvad
der er muligt.
b. ”Picnicturen” – kan vi forsøge at samkøre med 9 huls spillerene.
Alle foreningens spillere inviteres. De, der kun vil spille 9 huller, tilbydes de seneste
starttider. EJ forsøger, at få en yderlige reduktion af pris for de spillere, der kun vil spille
9 huller, men dette er kun muligt, hvis den klub, der gæstes, samtykker.
7. Åbningsmatchen:
a. Skal vi forsøge at fastlægge klubbens åbningsmatch til d. 2 marts som planlagt?
Åbningsmatchen afvikles den 2. marts, hvis det er muligt - ellers første gang 18hulsbanen er åben.
8. Eventuelt:
EJ og TS henter vin i Tyskland (ca. 300 flasker).
Bolde er klaret.
Øl-boner afventer ny restauratør.
Nøgler er uddelt til nye ”matchledere.” (MV og LM).
MPL læser korrektur på ”Matchledermappen.”
TS laver ny procedure for uddeling af ”hole-in-one” præmier.
TS holder møde med nye matchledere inden sæsonstart (alle matchledere inviteres).
EJ/ TS

