OLD BOY’S KLUBBEN
Af 1984

Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag d. 21 februar 2017
Sendt til. MPL, TS, LJH, JHN, VR, MV, LM, EJ.
Fraværende LJH

Dagsorden/Referat

1. Godkendelse af sidste referat:
a. Evt. kommentarer. /
Referat godkendt uden kommentarer
2. Økonomi:
a. Orientering om klubbens økonomi pr. 21 februar - 2017 /
TS orienterede om foreningens økonomi . Økonomien ser ud som den plejer på denne tid
af året.
3. Old Boys medlemmer:
a. Hvordan skal vi fremover forholde os til det nedadgående medlemstal ./
Det er vanskeligt, at finde nye medlemmer. Der opfordres til at bestyrelsen er
opmærksom på nye emner.
b. Hvordan kan vi forsøge at øge tilgangen af nye medlemmer i Old Boys? /
Der opfordres til overvejelser om, og opmærksomhed på den fremtidige udvikling.
Alle i klubben bedes finde nye medlemmer.
c. Skal kontingentet hæves, eller skal vi spare på bla. præmierne i klubben? /
Overvejelser om kontingentstigning gemmes til generalforsamlingen nærmer sig.
Vi fastholder præmierne i 2017.
d. Forslag ønskes. /
Fremover 2 ”store” bestyrelsesmøder om året. Mindre bestyrelsesmøder efter behov.

4. Optælling af div. Præmier på lager.
a. Forbruget af vin .
b. Forbruget af bolde .
c. Forbruget af øl boner .

Lager tømt./Der bruges årligt ca. 300 fl. vin.
Lager?/Der bruges 30 - 34 dus. Pr. år
Lager tømt/Aftale med ny restauratør.

5. Indkøb af vin til klubben:
a. Der bliver behov for anderledes indkøb og opbevaring af vin til klubben./
Verner Rysbjerg har tilbudt opbevaring af vin, samt leverance. Vi afventer svar fra
forsikringen.
Forsikring af vinen er godkendt af forsikringsselskabet.
b. En beregning af hvor meget vin der kan stå i vore skabe i KGC./
Der kan være ca. 80 flasker vin i skabene i klubhuset.
c. Vi skal finde en løsning på indkøb af god vin, til en rimelig pris. /
Ernst undersøger muligheden for at købe en rimelig vin til en fornuftig pris i
lokalområdet.
6. Evaluering:
a. Bør vi ikke evaluere på Old Boys klubbens mange aktiviteter inden start?/
Matchprogrammet fastholdes som det foreligger.
b. Eventuelle forslag til ændringer i klubben./
9-hulsspillerne vil gerne have flere ”match-leder bestemmer”-matcher.
c. Forlag til dato for åbningsmatchen. /
Åbningsmatchen fastlægges til første spilledag, efter ”stor” bane er åben.
7. Matchledere:
a. Har klubben de matchledere vi skal være for at klare sæsonen?/
Det lader til, at der er tilstrækkeligt med matchledere.
b. Vi har tilsagn om hjælp til 9 huller, Preben Dyhr og Niels Eck Svenssen.
8. Eventuelt:/
Verner Rysbjerg: Kan vi få de sidste golfregler i matchlederskabet?
Der indkøbes et eksemplar af den” nye” illustrerede regelbog. Bogen skal ligge i matchlederskabet.

Verner Rysbjerg: Regelaften.
Der blev stillet forslag om en aften med gennemgang af golfregler. Forslaget afvises. Der kan altid
stilles spørgsmål til Mogens efter endt spil eller pr. mail.
Ernst Johnsen: Skal vi fremover invitere vores samlever med mod betaling, til eks. hjertestarter
kursus?
Hvis der igen laves et arrangement (som Oles hjertestarterkursus) skal det kun være for OBmedlemmer.
Ernst Johnsen: Hvis der fra Kgc/medlemmer spørges ind til, at vi en` dag i ugen spiller sammen med
damer, hvad så? Jeg har fået nogle henvendelser.
Der er fra Obs bestyrelse enighed om, at der ikke skal være kvindelig deltagelse i OB-klubbens
matcher.
Referant
Thorkild Skovboe

