
OLD BOY’S KLUBBEN  
Af 1984 

 

 
 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 11 maj 2016 
 

Til stede: MPL, TS, LJH, KEH, JJ, MV, LM,EJ. 
                             
  
 
Dagsorden /referat 
 
 
1. Godkendelse af sidste referat:  
   

 a. Evt. kommentarer. /  
      Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
 2. Økonomi 
       

a. Orientering om klubbens økonomi pr. 11 maj - 2016 / TS orienterede om klubbens   

økonomi.  

Der foreligger ingen større udgifter før generalforsamlingen og den øjeblikkelige status 

for præmier er god.  
   

 
3. Overvejelse :    
 
 a.  Hvis et medlem gentagende gange ikke overholder Old Boys klubbens regelsæt -eller 
       de almindelige DGU golfregler, hvad gør vi så?  

b. Forslag ønskes. / 

    Der gøres opmærksom på, at markøren er alle andres garanti for at golfreglerne og   

    klubbens regelsæt overholdes. Markøren bør altid påpege uregelmæssighederne over 

    for spilleren. Problemet anses dog ikke for at være særligt stort.  

  
 

4. By matchen mod Fredericia: 
 

a. I forlængelse af  mødet med bestyrelsen for TS. D. 4  maj – 2016  (Beslutning). 
b. Skal dette indføjes i matchproportionerne for  OB. vs. TS? / 

MPL. vil ændre vores matchproportioner, så der tilføjes, at matchen helst skal ligge i 

slutningen af maj (omkring den 20.). Så vidt mulig skal green-fee betalingen for årets 2 

arrangementer aftales mellem de to klubbers managere. Gun start fremover 9.00. 
 



5. Slagspil:    Jeg vil gerne tage klubbens slagspils premisser op til revision. 
 

 I forbindelse med ”Det Gyldne Gebis” sker der ingen ændringer. De andre dage, hvor der 

spilles slagspil, vil der fra starten i 2017 spilles ”Svensk Slagspil.” Det vil sige at  

vi kan højest kan slå 10 slag pr. hul.  
  

 
6.  Eventuelt:  Forslag fra Mogens Vindfeldt uddeles onsdag. 
 

a/ Forslag fra Mogens Vindfeldt: 

Forslag fra MV om en eventuel udflugt til Skrydstrup Lufthavn. Indholdet skulle bl. a, 

være fremvisning af flyvestationen samt frokost (pris 75 kr?). MV udarbejder et forslag 

og kontakter evt. andre grupper. Dette kan evt. kombineres med forslaget fra Flemming 

Nielsen – læs info 30 – mere socialt samkvem.  

 

b/ Forslag fra Mogens Vindfeldt: 

Det vil være praktisk, hvis 9-hulsspillernes runde på ”bagni” spilles en på en dag, hvor 18-

hulsspillerne spiller slagspil. Dette skal koordineres med greenkeeper/manager. Ernst vil 

forsøge at tilrette dette i 2017. 

 

 c/ Forslag fra Mogens P. Larsen: 
  EJ kontakter manageren med henblik på en afklaring af kompetencefordelingen mellem 

 chefgreenkeeper og golf manager, så vi fremover henvender os det korrekte sted for at 

 træffe aftaler.   

  Under mødet blev følgende situationer nævnt:  

 
 Starttider kan bookes på golfbox fra kl. 7.00 og fremefter. Hvorfor må OB ikke starte kl 7.52, 
 hvis tiden er ledig? Hvem træffer denne afgørelse – chefgreenkeeper eller golfmanager? 

  Hvem afgør om OB må starte på hul 17 mandage og onsdage– chefgreenkeeper eller 
 golfmanager?  

  Matchen mellem torsdagsseniorerne fra Fredericia og OB ønskes afviklet en mandag i. st. f. 
 en onsdag. Hvem træffer denne afgørelse – chefgreenkeeper eller golfmanager?  

  Ovennævnte match ønskes afviklet med gunstart på et bestemt starttidspunkt (kl. 8.15 el. 
 9.00). Hvem træffer denne afgørelse – chefgreenkeeper eller golfmanager?  

 

c/ 

Vi har endnu ikke modtaget pokalen fra venskabsmatchen mod Fredericia TS, den havde 

de glemt at tage med. Ej. Kontakter TS. formanden, og rykker for pokalen. 

 
 
 

  Thorkild 


