
OLD BOY’S KLUBBEN  
Af 1984 

 

 
Indkalder hermed til generalforsamling i klubhuset – KGC. 

 

Onsdag d. 25 oktober 2017 - kl. 18.00 

                           
 
Med følgende dagsorden./ Referat 
 
 
1. Valg af dirigent.  / Bestyrelsen foreslog Erik Mikkelsen, som blev valgt.  
   
2. Bestyrelsens beretning ved formanden./ Formanden indledte sin beretning med 1 minuts stilhed til minde om 
afdøde Orla Jensen. Derefter aflagde formanden sin beretning. Der blev stillet spørgsmål om hvorfor KGC`s 
bestyrelse skal bruge oplysninger om Old Boy’s Klubbens medlemmer. På grund af stor utilfredshed med KGC’ 
nuværende bestyrelse i tilknytning til dette emne orienterede Mogens Paludan Larsen om tiltag fra KGC’s 
bestyrelse i forbindelse med klubber-i-klubben (emnet var oprindeligt beregnet som et orienteringspunkt under 
eventuelt, men man valgte at flytte punktet til formandens beretning, da det kunne få indflydelse på valgene til 
bestyrelsen). MPL fortalte om krav til klubber-i-klubben: En klub skal have mindst 24 medlemmer, klubben skal 
være åben for nye medlemmer, klubbens årsprogram skal forelægges for administrationen senest 1. februar. 
Derefter få man tildelt en reserveret ”bloktid.” I denne ”bloktid” skal man tilmelde sig på golfbox senest dagen 
før, hvis man agter at spille. Der indskærpes, at når man spiller, skal der lukkes igennem, hvis en efterfølgende 
bold spiller hurtigere. Herefter blev formandens beretning godkendt.    
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. / Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. 
 
4. Godkendelse af årskontingent, gæste og match fee, og starttidspunkt. 
 a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  -  400.00 kr./ Forslaget godkendt 
 b. Bestyrelsen foreslår uændret gæstefee – 10.00 kr./ Forslaget godkendt 
 c. Bestyrelsen foreslår nuværende starttider uændret./ Forslaget godkendt. Kontingentet bedes 
indbetalt inden 1. december på klubbens konto: Reg. Nr. 0759 Kt. Nr. 3222389886. 
  
 
5. Forslag fra bestyrelsen, og medlemmer –/ Forslag fra Verner Rysbjerg: Paragraf 5 i klubbens vedtægter ændres til: 
Generalforsamlingen afholdes onsdag i uge 43. Et andet ændringsforslag fra Verner Rysbjerg om paragraf 11 
henvises til næste generalforsamling idet KGC laver nye regler. Forslag fra Jens Solvold om ”Svensk Slagspil” 
behandles under eventuelt. 
  
  
  
 
6. Valg til bestyrelsen. 
 På valg er 

 Formand Ernst Johnsen  –modtager genvalg. 
 Næstformand Mogens P. Larsen -  modtager genvalg. 
 Kasserer Thorkild Skovboe-  modtager ikke genvalg.  
 Medlem Mogens Vindfeldt –modtager genvalg. 

 
Bestyrelsen foreslår valg af:  



 Hans A. Christensen/ Ernst Johnsen, Mogens Paludan Larsen, Mogens Vindfeldt og Hans A. 
Christensen blev valgt. 
  

 
7. Valg af suppleant. 
            a. Lars Mortensen modtager genvalg./ Lars Mortensen blev valgt. 
  
 
8. Valg af revisor. 
           a. Poul Roest – modtager ikke genvalg. 
           
           Bestyrelsen foreslår valg af: 
           a. Steffen Knudsen/ Steffen Knudsen blev valgt. 
   
Konstitueringen vil blive effektueret når alle bestyrelses medlemmer er til stede. 
 
9. Eventuelt./ Forslag fra Jens Solvold om ”Svensk Slagspil” blev drøftet. En vejledende afstemning blev foretaget, 
men uden at der blev en endelig afklaring. En løsning overlades til bestyrelsen.  
 
Formanden takkede den afgående kasserer og den afgående revisor samt dirigenten.  
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
Efter generalforsamlingen blev der uddelt præmier i matchen om Barfod-fadet: John Ohmeyer nr. 3 (50 point), Keld 
Fournais nr. 2 (50 point) og nr. 1 Niels Eck Svenssen (53 point). Ligeledes uddeltes præmierne i matchen ”Det 
Gyldne Gebis: Nr. 3 Ernst Johnsen (352 slag), Nr. 2. Jørgen Hansen (352 slag) og nr. 1 Vagn Mogensen (351 slag). 
 

  
 

 

Mvh. Bestyrelsen for Old Boys af 1984 

Formand -  

Ernst Johnsen/  Referat Thorkild Skovboe   

 


