Bestyrelsens/formandens beretning 2017

Inden jeg starter min beretning , vil jeg gerne have at vi mindes vores tidligere mangeårige medlem som er
gået bort siden sidste generalforsamling.
Den 6 oktober mistede vi Orla Jensen. Jeg beder om et minuts stilhed, for at ære Orla Jensens minde,
hvis I vil være så venlige at rejse jer op.

Indledning:
Hej alle – tusinde tak for endnu en dejlig sæson. Der har som tidligere år ikke været de store problemer
i vores klub. Så jeg er særdeles stolt over den måde I alle forsøger at gøre Old Boys klubben til et rart sted at
spille. Jeg føler virkelig at vi stadigvæk har en rigtig god klubånd.

Ændringer i klub regi:
I sæson 2017, som jo snart er fortid, er der ikke sket de store ændringer hvad nye tiltag i klubben
angår. Vi har dog vedtaget små justeringer i det ugentlige spil. Alle ændringer er opdateret på vores
hjemmeside under matchproportioner – alt dette fra næstformandens hånd.
Hvis jeg bliver valgt, og der efter konstitueringen bliver peget på mig, vil jeg prøve at ændre lidt i
sammenspillet 9 og 18 imellem, forstået på den måde, at jeg vil forsøge at lægge 18 huls slagspil så det
kommer til at genere 9 huller mindst mulig. Jeg vil inden planlægningen af næste års matchprogram tage et
møde med klubbens næstformand, samt Verner og Mogens Vindfeldt, som jo er i bestyrelsen for 9 huls
spillerne, så vi sammen kan strikke et mere holdebar matchprogram sammen .

Årets højdepunkter:
For mig er det af stor betydning, at kammeratskabet og det golfmæssige ditto stadig er fantastisk i
vores dejlige Old Boys klub. Aldrig rigtig ondskabsfuld tale medlemmerne imellem, men ugentlige
drillerier, og spydige bemærkninger er der mange af – super godt kammerater, I love it.
Vi mangler også i dette år en hole in one i vores klub – men det kan nås endnu. Vi har stadig ca. 12 spilledage
tilbage inden vi går over til alternativt spil efter ”Gordon” matchen d. 13. december.
Der har desværre i årets løb ikke været nogen fra Old Boys klubben som har gjort sig bemærket i Kgc.
klubbens mange arrangementer. Konklusion – ingen Old Boys spiller har vundet noget i Kgc. i år – øv.

Åbningsmatchen:
Som noget nyt indførte vi for 2 år siden en årlig åbningsmatch – og det er faktisk blevet en lille succes.
Jeg nævner i flæng vinderne fra årets åbnings match. Det er jo sådan at der her er mange præmier.
9 huller: Erwin - Preben - Kaj L. - Verner - Ingolf - Lars - Poul M.K. – I alt var der 18 ude at spiller.
18 huller: Johnny - Niels F. - Jens S. -Claus - Poul R. - Bent G. - Ernst - Hans P.M. - Ib - Erik A.M. Tom - Jakob - Leif J.H. – I alt var der 26 ude at spille.

Total 44 ude at spille.

Årlige matcher:
1. 8/5 – match mod Torsdags Seniorerne fra Fredericia – spillet her i Kolding.
Vi vandt med 343 point mod deres 324 point.
Bedste spiller fra Old Boys – Tim Christensen med 40 point.
2. 7/6 – match mod Kgc. damerne – spillet på lille bane, sammen med 9 hullers putte konkurrence.
Vinder Old Boys med 191 point med damernes 169 point – vi beholdt blå bånd på pokalen.
Bedste dame – Vivi Noes Christensen med 21 point. Bedste spiller fra Old Boys – Lars Jacobsen med 21 point.
3. 28/6 – match med ledsager. Vi spillede Ribe golfklub på en fantastisk dejlig dag.
Bedste ledsager: Anni Andersen med 28 point. Bedste spiller fra Old Boys – Tim Christensen med 36 point.
4. 12/7 – match for Old Boys herretur 1. Spillet i Haderslev.
Vinder – Jens Solvold med 36 point.
5. 3/8 – match mod Torsdags Seniorerne fra Fredericia – spillet i Fredericia.
Vinder Torsdags Seniorerne med 271 point mod vores 266 point.
Bedste spiller fra Old Boys – Vagn Mogensen med 36 point-.
6. 4)10 – match for Old Boys herretur 2. Spillet i Middelfart.
Vinder – Hans A. Christensen med 31point.

Medlemmer i klubben:
Der har de sidste år været en del udskiftning i Old Boys klubben, så mon ikke vi i fremtiden kommer til at
holde niveauet på omkring 80 medlemmer, men husk mange medlemmer gør stærk!!
Men vores gennemsnits alder og andre ting i betragtning, ja så vil medlemstallet højest sansynlig falde
fremover.
Nye medlemmer i klubben her i 2017: d. 10-1-17 blev Jørgen Hansen optaget – d. 23/2. Leif Kling Petersen –
d. 28/3. Jørn Jørgensen – 5/4 Jørgen Sandbjerg. – d. 14/5 Knud Aage Nielsen, og sidst men ikke mindst
Holger Pedersen. Meldt ud i 2016 og ind i 2017 – godt gået Holger.

Den sædvanlige statistik:
Statistikken går fra generalforsamling til generalforsamling. Husk venligst på at denne statistik er uden ansvar
for undertegnede.
Beregningerne er lavet over ca. 80 officielle spilledage, derudover er der ca. 62 uofficielle spilledage, hvor
vi jo ikke har nogen matchledere, og ingen præmier. De 62 dage dækker fra ”Gordon” til og med 1 marts 2018.
I alt på de 80 dage har der ca. været 810 ude at spille 9 huller – snit på 10,1 pr. spilledag.
----------------”---------------- ca. været 1382 ude at spille 18 huller – snit 17,28 pr. spilledag.
Altså 2192 Old Boys medlemmer har været ude i 2017 – snit 27,4 pr. spilledag, godt gået drenge.
Dette er lidt mindre end i 2016 – det kan skyldes dels spilledage er 5 mere i år, samt den megen regn i 2017.
I vores spille periode har vejret artet sig som følge.
47 dage med fint vejr = det regner ikke, det sner ikke, det er ikke tåget.
8 dage med regn, lidt mærkeligt sammenholdt med den store mængde regn vi har fået i årets løb, men et
eller andet sted er det sjældent det regner på mandage og onsdage herhjemme.
20 dage med sol.
5 dage med diset/smusket vejr. Vel alt i alt et fint spille år – ikke?
Højeste score for 9 huller i år – Lars Mortensen med 25 point. Vundet i en matchlederen bestemmer match.
Højeste score for 18 huller i år – Ingolf Callesen med 40 point – Gynther Hansen 40 – Thorkild Skovboe 40
Kurt B. Hansen også med 40 point.
Bedste hold score for 18 huller – 121 point begået af: Vagn Mogensen/Bent Gydesen/Leif J. Hansen/Finn B.
Sørensen.
Laveste netto score i slagspil – en 62, Jørgen Hansen - det skal dog siges at det var lille bane 2 gange – men
alligevel.
Laveste netto score i slagspil – en 63, Vagn Mogensen på stor bane.
Under slagspillet i 18 huller har vi også en putte konkurrence, hvor laverste putte score i år er Vagn
Mogensen med 22 put på 18 huller. Tillykke til alle jer super scorer.
Præmie fordeling i denne sæson.
Sidst men ikke mindst, er jeg meget stolt af at fortælle jer, at 1 ste. præmierne til klubbens nuværende 81
medlemme blev fordelt på følgende måde. I alt 57 vandt en 1 ste. præmie – altså 70% af klubben
medlemmer har vundet en 1 ste. præmie. Hvis jeg havde statistik over 2 den og tredje præmierne ville det
vel have været omkring 80%. Dette ene og alene takket være vores sociale straffesystem.

Lidt orientering/opfordring til alle:
Ifølge ”jungletrommerne”, vil der blive en del udmeldelser inden sæson 2018,” worst case” imellem
6 og 8 medlemmer. Jeg tog her i eftermiddags en sammentælling af 1 side i medlemslisten, den starter med
Arne Ingerslev, og slutter med Henry Hansen. I alt 26 medlemmer som tilsammen har en alder på 1914 år.
Den hurtige har nok allerede regnet ud at det giver et snit på 73,6 år.
Så jeg vil gerne igen i år opfordre til at I finder nye yngre emner til vores dejlige klub, grundet nye oplysninger
vil vores venteliste blive slettet – den er også helt tom. Sidste emne har sagt at han gerne vil ind i klubben pr.
1 december –7-68. Ove Østerby Hansen
Nogle medlemmer har igen i denne sæson været udsat for at der er blevet drivet ud for tidligt, altså inden
bolden foran er på behørig afstand, hvilket har medført at bolden er landet tæt på personen – prøv lige at
slå lidt koldt vand i blodet, og acceptere at ikke alle er lige hurtige, vi har trods alt afsat dagen til spillet.
Igen i år blev der afholdt hjertestarter kursus med Ols Seistrup som underviser. Hvis der kommer nok
forespørgsler fra jer medlemmer kan det måske gentages, hvis Ole kan?
Vores kære næstformand fik igen i år stablet en trænings session på benene, det kan måske også gentages;
hvis I vil, og Mogens kan.
Der er efterhånden kommet mange ting frem om det kommende tiltag til sæson 2018, angående at vi skal
skrive os på til golfbox. Da Mogens P. Larsen var med til dette møde, og vi har nu endeligt har fået div.
beskrivelser, vil jeg gerne have at Mogens under eventuelt vil give en kort orientering til
generalforsamlingen.
Jeg har fået en mail fra sekretariatet som lyder:
De vil gerne have Old Boys klubbens medlemsliste, som løbende skal opdateres.
Jeg skal beskrive hvem vi er?
Hvor mange vi er.
Årlige tilbagevendende aktiviteter:
Kontingent. Samt hvad er med i kontingentet.
Spilledage.
Hvor længe spiller I i OB. Eks: hvor mange måneder.
Samt div. Andre oplysninger?

Jeg vil hermed gerne takke for jeres tålmodighed og god ro og orden under beretningen.
Formand Ernst Johnsen
25 oktober 2017

