
OLD BOY’S KLUBBEN 
Af 1984 

 

 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 19 september 2016 

 

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

 Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer  

    . 
 
 
2. Økonomi:  

a. Orientering om klubbens økonomi  pr. 19 september  - 2016./  
TS orienterede om klubbens økonomi. Den ser ud ca. som den plejer på indeværende 
tidspunkt. 
 
b. Opsummering af præmier til resten af sæsonen. /  
EJ har indkøbt vin, så der formentlig er nok til resten af sæsonen. Bolde er indkøbt, så vi 
er dækket ind et godt stykke tid. Øl kort skal måske købes i et beskedent antal. 
   
 

3.  Årets generalforsamling: 
  
 a. Fastsættelse af klubbens tilskud til GF. Og-eller årets julefrokost./  
 Det fastlægges, at deltagernes egenbetaling bliver ca. 150 kr. til henholdsvis årets 
 generalforsamling og til julefrokost. Resten betaler foreningen (drikkevarer i et rimeligt 
 omfang). 
  
 b. Forslag til aftenen. Og- eller årets julefrokost./  
 Der blev drøftet forskellige muligheder for underholdning til arrangementerne. 
 Diskussionen endte med, at man enedes om at fortsætte som hidtil.   
 
4. Matchen mod Torsdags Seniorerne  i  2017: 

 
a. Hvis TS. Ikke kan få samme greenfee i Kolding som vi kan i Fredericia.  Hvad gør vi så? / 
Forslag om at foreningen yder tilskud til matchfee på 50 kr. - forskellen på greenfee i 
Fredericia (150 kr.) og greenfee i Kolding (200 kr.). Er det rimeligt, at vi gør det? Evt. kan 
der spilles på en anden bane, hvor vi kan få en aftale. EJ undersøger, om der er mulighed 
for at der bliver ens greenfee til matcherne i Fredericia og Kolding. Hensynet til 
restauranten spiller også ind. Punktet tages op af den nye bestyrelse i februar 2017. 



     
5.  Matchlederen bestemmer: 

   
 a. Mange medlemmer finder det sjovt når vi spiller matchlederen bestemmer.  

b. Ønske om flere af disse matcher.  / 
Man enedes om, at der ikke er plads til flere af den slags arrangementer. 
       

 6. Nye medlemmer ind i Old Boys: 
 

 a. Tiden er vel inde til at tage nye medlemmer ind i Old Boys klubben?   
b. Er der forslag i bestyrelsen til hvem, og hvor mange./   
Det skønnes, at der er plads til at tage 5 nye medlemmer ind p.g.a. udmeldelser og 
forventet afgang. Der tilbydes medlemskab efter ventelisten. TS repræsentere Old Boy’s 
klubben på KGC’s orienteringsmøde om ”klubber i klubben” den 20. sept. (Læs fodnote).  
    
                        

7.   ”Pedro point” :    
 

 a.  Nogle medlemmer mener at de 27 point som ”Pedro” tildele  i holdspil,  ikke er i     
 overensstemmelse  med vores median score?   
 b. Forslag ”Pedro” ?- point/ 

Kraftig diskussion om rimeligheden af ”vores Pedro.” Vi fastholder ”Pedro” til 27 point 
efter vores regler. Diskussionen kan fortsætte. 

 
8.  Eventuelt:  

 
a. Afgående medlemmer - og forslag til nye medlemmer af  bestyrelsen./  
 Jakob Jakobsen og Knud Erik Hansen afgår. 
Ernst har fået tilsagn om, at Jørn Holdt Nielsen og Verner Rysbjerg vil stille op som nye 
bestyrelsesmedlemmer.  
b. Hans Bjerre og Finn Bygum stopper som matchledere  for 9 huller efter sæsonnen. 
Preben Dyhr og Niels Eck Svenssen acceptere at fungere som matchledere for 9-
hulsspillerne i 2017. 
 
Formanden opfordrer til, at matchlederne forlanger, at scorekortene er udfyldt korrekt/ 
ens. Dette for at gøre matchledernes arbejde mere overskuelig.  
 
Herreudflugten 2 -  flyttes  fra den 3. okt. til den 5. okt. og afvikles  i Blommenslyst. 
 
Fodnote. 
 
Mødet om ”klubber i klubben”  havde til formål at orientere nye medlemmer om, hvilke 
”klubber i klubben,” der fandtes, og hvordan man kunne blive medlem. Der blev drøftet, 
hvordan man generelt bedre kunne tage imod nye medlemmer, så de kunne fastholdes 
som golfspillere i KGC. Til mødet var 6 klubber repræsenteret og der var 3 interesserede 
nye medlemmer. KGCs’ bestyrelse vil arbejde videre med projektet om, hvordan man 
kan give de nye medlemmer en god begyndelse i klubben. 
 
EJ/ TS 
 


