
OLD BOY’S KLUBBEN  
Af 1984 

 

 
Generalforsamling i klubhuset – KGC. 

 

Onsdag d. 26 oktober 2016 - kl. 18.00 

                             
 
 
Dagsorden:/ Referat 
 
Før mødet gik i gang bød formanden velkommen, og der blev holdt 1 minuts stilhed for at mindes 
medlemmet, der var afgået ved døden i den forløbne sæson. 
 
 
1. Valg af dirigent. / Bestyrelsen foreslog Erik Mikkelsen, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  
   
2. Bestyrelsens beretning ved formanden/ Formanden aflagde beretning om den forløbne sæson. Beretningen blev 
godkendt.       
  
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. / Kassereren fremlagde det reviderede regnskabet, som blev 
godkendt. 
 
4. Godkendelse af årskontingent, gæste og match fee, og starttidspunkt. 
 a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  -  400.00 kr. 
 b. Bestyrelsen foreslår uændret gæstefee – 10.00 kr. 
 c. Bestyrelsen foreslår nuværende starttider uændret./Bestyrelsens forslag (a, b og c) blev godkendt. 
  
 
5. Forslag fra bestyrelsen, og medlemmer – sendes til formanden -  koldingoldboys@gmail.com 
  8 dage før generalforsamlingen – senest 17 oktober.  
 a. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til klubbens vedtægter.  
  § 13 Tegningsret:  
 Foreningen tegnes af formanden og to andre i bestyrelsen i forening./ Bestyrelsens forslag blev                   
 godkendt. Formanden tilføjer § 13 til vedtægterne. 
  
  
6. Valg til bestyrelsen. 
 På valg er 

 Jakob Jakobsen  – modtager ikke genvalg. Jakob udtræder af bestyrelsen. 
 Knud Erik Hansen modtager ikke genvalg. Knud Erik udtræder af bestyrelsen. 
 Leif Jul Hansen modtager genvalg. Leif blev genvalgt. 

 
 Bestyrelsen foreslår valg af 

 Jørn Holdt Nielsen. 
 Verner Rysbjerg./  

Til  bestyrelsen blev  Jørn Holdt Nielsen og Verner Rysbjerg valgt. 
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7. Valg af suppleant. 
 a. Lars Mortensen modtager genvalg./ Lars Mortensen blev genvalgt. 
  
 
8. Valg af revisor. 
 a. Poul Roest – modtager genvalg./ Poul Roest blev genvalgt, 
 
 
 
9. Eventuelt./ Jens Solvold foreslog, at der fremover startes ca. 1 time senere fra den 1. oktober på grund det manglende 
lys ved start kl. 8.00. Forslagets eventuelle konsekvenser vil blive undersøgt og drøftet i bestyrelsen. 
 
Efter mødet takkede formanden de udtrædende medlemmer Jakob Jakobsen og Knud Erik Hansen, samt dirigenten 
Erik Mikkelsen og klubbens revisor Poul Roest. 
 
Konstitueringen vil blive effektueret når alle bestyrelses medlemmer er til stede. 

  
 

Ernst Johnsen/ Thorkild Skovboe 


