
 OLD BOY’S KLUBBEN  
Af 1984 

 

 
 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag  d. 11 oktober 2017- kl. 12.30 
 

Til stede MPL, TS, JHN, VR, MV, EJ. 
Fraværende LJH og LM 

 
                             
  
 
 
1. Godkendelse af sidste referat:  
   

 a. Evt. kommentarer.   
 /Godkendt uden kommentarer.  
 
 
2. Økonomi:  
       

a. Orientering om klubbens økonomi pr. 2 oktober - 2017  
/TS orienterede om regnskabet. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende. 
   

 
3. Old Boys medlemmer:    
 

a. Jeg opfordrede ved sidste bestyrelsesmøde til at bestyrelsen fandt nye mdl. 
/Ingen forslag fra bestyrelsen. 
b. Er der nogen der har nye medlemmer til klubben?  
/Ernst har modtaget tilmelding fra et nyt medlem (Ove Østerby), som indmeldes i 
klubben fra 1. december. 
c. Skal vi stille forslag på generalforsamling til kontingentforhøjelse  i 2018?      
/Kontingentet fastholdes på 400 kr.. Kontingentet skal indbetales på foreningens konto 
inden 1. december.        
  
 
4. På valg til generalforsamlingen. 

 
a. Se venligst vedhæftede fil – så må vi jo gøre vores overvejelser! Filen viser hvem der er på 
valg.   
/Ernst modtager genvalg, Mogens Paludan Larsen modtager genvalg, Mogens Vindfeldt 
modtager genvalg, Thorkild Skovboe modtager ikke genvalg. Som nyt 
bestyrelsesmedlem foreslås Hans Christensen. Suppleant Lars Mortensen modtager 
genvalg.  



Revisor Poul Roest modtager ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Steffen Knudsen som ny revisor. 
 
 

       
  

5. 9 huller/18 huller. Hvad er fremtiden???    
Hvordan forestiller I jer fremtiden for samspillet imellem 9 og 18 huller ? 
 
/Evt. kan der enkelt dag (f.eks. de dage hvor 18-hulsspillerne spiller slagspil) spilles 
både på ”for-ni” og ”lille ni.” Ellers er 9-hulsspillerne tilfredse med at spille på ”bag-ni”  
1 gang om måneden.  
Der blev diskuteret forskellige scenarier i forbindelse med, at der måske i 2018 altid skal 
bookes tider på golf-box. 
Der gøres opmærksom på at en hurtigere bold altid skal lukkes igennem (gælder både 9-
hulsspillere og 18-hulsspillere).  Der skal ikke laves de store ændringer, men udspillet 
fra KGC’s bestyrelse må afventes. 
 
b. Hører gerne jeres kommentarer!  
/Se ovenstående. 
 
  
 
6. Eventuelt: 
 
/ Der foreslås at man selv kan bestemme hvilket tee-sted, man slår ud fra, hvis man 
husker, at få udskrevet scorekortet, der passer til handicappet. 
 
Bestyrelsen støtter forslaget fra Leif J. Hansen, og Mogens PL indarbejder det i 
matchproportionerne. 
 
Verner er villig til også næste år at opbevare klubbens vinpræmier. 
 
Mogens undersøger, om kun resultater, hvor der er foretaget tilmelding til EDS, tæller i 
forbindelse med ”Barfodsmatchen” og ”Det Gyldne Gebis”. 
 
Verner foreslår ændring af vedtægterne: Generalforsamling afholdes onsdag i uge 43, 
hvis det er muligt. 
 
Mogens V. spørger om logikken i at en 2-præmie, når der er få spillere, kun er en ølbon. 
Der blev vedtaget at anden-præmien altid er 3 bolde. 
 
Der sendes en bårebuket til Orla Jensens Begravelse. 
 
 
Ernst/Thorkild 
 
 

  


