OLD BOYS BESTYRELSEN SÆSON 2014/2015
Ernst Johnsen Nr.13. – november 2015

Ved generalforsamlingen onsdag d. 22 oktober 2014 modtog Bestyrelsesmedlem Gynther Hansen og
Knud Nielsen ikke genvalg. Valgt ind i den nye bestyrelse kom Leif Jul Hansen og Jakob Jakobsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med Ernst Johnsen som formand,Mogens P. Larsen som næstformand,
og Thorkild Skovboe som kasserer/sekretær.

Formand/edb ansvarlig
Ernst Johnsen

Bestyrelsesmedlem:
Leif Jul Hansen

Næstformand:
Kasserer/sekretær:
Mogens Paludan Larsen Thorkild Skovboe

Bestyrelsesmedlem:
Jakob Jakobsen

Bestyrelsesmedlem:
Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlem:
Knud Erik Hansen

Suppleant:
Bent Lykke

Indsat:Jubilæums velkomst 7 maj - Referatet samt formandens beretning.

Old Boys klubbens 30 års jubilæum onsdag d. 7 maj 2014
Hej – og hjertelig velkommen Old Boys drenge – her til klubbens 30 års jubilæumsmatch/fest. Superfedt at
se så mange glade medlemmer her i dag. Ca. 75,3 % deltagelse. Super fedt.
I følge vores vedtægter er Old Boys klubben startet i 1984, hvor klubbens første formand var Ole Juhl fra
1984-1987. Formand 2 var Vagner Maüsten Nielsen fra 1987-1993. Formand 3 var Hans Nørremose fra
1993-1996. Formand 4 var Erik Crüger fra 1996-2000. Formand 5 var Verner Rysbjerg fra 2000-2005.
Formand 6 var Poul Andreassen fra 2005-2011. Formand 7 er Ernst Johnsen fra 2011 til når I vil af med mig.
Der er i tidens løb lavet en del research for at finde frem til den helt rigtige startdato, men selv de ældste i
klubben kunne ikke komme med noget konstruktivt indput – så bestyrelsen besluttede at det var d. 7 maj.
I min verden er Old Boys klubben den bedste og stærkeste klub i Kgc, ingen anden klub i klubben har som vi
gjorde det, lavet 7 hole in one i 2012, og ingen anden klub kan handle både 9 og 18 hulsspillere – et enormt
+ for vores klub.
Samtidigt mener jeg at vores sociale sammenhold er helt uovertruffen – det er meget få gange jeg, i mit 7
år gamle liv i bestyrelsen har observeret problemer, større end de kunne klares med et par få mails.
Jeg ønsker alle en rigtig god match og en superfed social dag. For det sociale må vi ikke glemme – golfspil
og præmier er sekundært, men det sociale samvær og kammeratskabet er det primære.
Til sidst vil jeg gerne takke jubilæumsudvalget for deres helt fantastiske handling vedr. dette jubilæum, der
er godt nok blevet tænkt i alternative muligheder. Derudover er jeg selvfølgeligt bekendt med de hjælpere
som Lars og Knud har trukket veksler på til denne dag, så fra mig også en stor tak til jer, det er altid fedt når
nogle medlemmer yder en ekstra indsats.
Jeg har lige et par praktiske bemærkninger vedr. buggy. Husk ikke køre over green eller for greenen, ej
heller over teestederne. Hvis nogen af jer chauffører ikke ved hvordan man låser bremsen, så spørg.
Jeg vil nu overlade resten af dagen til Lars og Knud med hjælpere.
Sluttelig vil jeg gerne bede jer medlemmer om at rejse jer op, så vi sammen kan ønske vores dejlige Old
Boys klub tillykke med de 30 år.
Old Boys klubben den længe leve. Hurra hurra hurra – Kgc-Ob..

OLD BOY’S KLUBBEN
Af 1984
Indkalder hermed til generalforsamling i klubhuset – KGC.
Onsdag d. 22 oktober 2014 - kl. 18.00´
Formanden bød velkommen. Der blev holdt et minuts stilhed for at ære Allan Kristensens minde.

Dagsorden./ Referat:
1. Valg af dirigent. /John Ohmeyer blev valgt. Dirigenten sikrede sig, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og
beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens/formandens beretning. / Formanden aflagde sin/bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt
uden kommentarer.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. / Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev
godkendt.
4. Godkendelse af årskontingen, gæstefee, og starttidspunkt.
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - 400.00 kr.
b. Bestyrelsen foreslår uændret gæstefee – 10.00 kr.
c. Bestyrelsen foreslår starttidspunkter som hidtil./
Bestyrelsens forslag om kontingent, gæstefee og starttidspunkter blev godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen, og medlemmer. (Evt. forslag skal sendes til næstformanden senest d. 14 okt.)
Mail sendes til. gyntherkaren@stofanet.dk
/ Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller fra nogen medlemmer.
6. Valg til bestyrelsen.
a. Gynther Hansen – modtager ikke genvalg.
b. Knud Erik Hansen – modtager genvalg.
c. Knud Nielsen – modtager ikke genvalg.
d. Bestyrelsen foreslår valg af Leif Jul Hansen og Jakob Jakobsen./
Knud Erik Hansen blev genvalgt. Leif Jul Hansen og Jakob Jakobsen blev valgt.
7. Valg af suppleant.
a. Bent Lykke Rasmussen – modtager genvalg./ Bent lykke Rasmussen blev genvalgt.
8. Valg af revisor.
a. Poul Roest – modtager genvalg./ Poul Roest blev genvalgt.
9. Eventuelt. /Under dette punkt fik formanden løst problemet med matchledere for ni-hulsspillere. Formanden takkede
de afgående bestyrelsesmedlemmer, hjælpere ved jubilæumsmatchen, bestyrelsessuppleanten og foreningens revisor.

Dirigenten afsluttede mødet, og takkede for god ro og orden.

Derefter uddelte Mogens Paludan Larsen præmier og trofæer for ”Det Gyldne Gebis” og ”Barfodfadet”.

”Det Gyldne Gebis”

Nr 1. Thorkild Skovboe – Nr. 2 Poul Andreassen – Nr. 3 Klaus Andersen

”Barfod” matchen
Nr. 1 Orla Jensen – Nr. 2 Karl Anker Petersen – Nr. 3. Erik Ravn-Nielsen

Efter generalforsamlingen mødtes den nyvalgt bestyrelse med henblik på konstituering.
Ernst Johnsen fortsætter som formand.
Mogens Paludan Larsen blev valgt til næst formand.
Thorkild Skovboe fortsætter som kasserer
Den øvrige bestyrelse består af Lars Jacobsen, Jakob Jakobsen, Knud Erik Hansen og Leif Jul Hansen.
Bestyrelsens suppleant er Bent Lykke Rasmussen.
Foreningens revisor er Poul Roest.

Mvh. Bestyrelsen for Old Boys af 1984

Formandens beretning 2014

Indledning:
Hej alle. Ja! Denne benævnelse har I set rigtig mange gange i årernes løb når jeg sender infos ud, og det
fortsætter måske en del år endnu? – hvem ved? – det kan være at en ny formand vil videreføre dette, når
tiden oprinder?
Når jeg bruger denne tiltalemåde i mine mails til jer, er det fordi, vi i Old Boys klubben har en rigtig stor
mangfoldighed - som jeg ikke tror findes i andre klubber i klubben her i KGC. Så alle, uanset spille status, skal
selvfølgelig have muligheden for at få de oplysninger om klubbens virke som jeg sender ud, høj eller lav - 9
eller 18 hulsspiller, alle er I lige ”super” fede.
Ændringer:
Der har i denne sæson været en del justeringer fra bestyrelsens hånd, så klubben kan køre uden de store
problemer. Og hvad problemer angår, ja så har der ikke været nogen i 2014 – højest nogle få krusninger. Af
større justeringer er vores retningslinier for bestyrelse og matchledere blevet opdateret og fremtidsorienteret,
så alt fremstår klar til brug for fremtidige bestyrelsesmedlemmer og matchledere. Dette arbejde blev lagt i
hænderne på Mogens og Knud Erik – fint arbejde.
Lidt statistik.
Til orientering favner vi som bekendt ca. 55 - 18 hulsspillere, og ca. 30 - 9 hulsspillere. Alt afhængig af hvor meget
det ”værker” i kroppen når vi står op om morgenen, spiller vi enten 9 eller 18 huller. Vi er rigtig mange ude at spille
pr. gang året rundt, i år topper vi med et gennemsnit på ca. 16,5 spillere ”MEGET FLOT DRENGE”. Dette er fordelt
på følgende måde: 1520 - 18 huls a 75 gange = 20,3 pr. gang og 822 - 9 huls a 67 gange = 12,6 pr. gang. Der har i
alt været mulighed for at spille ca. 75 gange i statistikperioden fra general til general.
I denne sæson har vejret artet sig særdeles gunstig: 4 gange hård regn – 6 gange smusk regn – 5 gange regn og
blæst = 15 spilledage med regn. Fint vejr ca. 22 gange. Sol ca. 38 gange = 60 spilledage med fint vejr. Husk at
vinterperioden fra julefrokosten og til marts året efter, ikke tæller med i statistikken.
Årets højdepunkter:
For mig blev årets største højdepunkt - klubbens 30 års jubilæum, som i min verden blev et fantastisk event
på mange måder. Som jeg skrev i info 37 – var der tilmeldt 62 medlemmer – svarer til ca. 73% - puha! Jeg er
stadig meget overvældet. Men venner, det var et kæmpe arbejde med div. Forberedelser at få dette op at stå.

Det tog ”ca 1 år” at få alt planlagt fra jeg foreslog en jubilæumsmatch, og til vi nåede den endelige
sammensætning. Tak til alle fra bestyrelsen – men speciel tak til Lars og Knud som kom i jubilæums udvalget,
”I gjorde en flot indsats”.
Derudover var der 2 Old Boys medlemmer som gav klubben en ekstra hånd til jubilæet.
En stor tak til dig Henning for dit arbejde med at få det hele til at fremstå professionelt – de flotte skilte m.m.
En stor tak til dig Bent for al den bistand og gode råd du har ydet til udvalget med hensyn til div. Sponsor
input.
Derudover har vi haft flere højdepunkter i klubben, først slår vi Fredericia her i Kolding, meeenn – så et
nederlag til Fredericias seniorer i Fredericia – efter 5 sejre til vores klub – tja! det er jo også et slags
højdepunkt ikk?. Matchen mod kgs´s damer her i Kolding – altid sjovt. Vores ”picnictur” som i år gik til
”Skærbæk mølle” - en rigtig god oplevelse. Og for første gang havde vi 2 mandeudflugter på et år, første til
Breinholtgaard golfklub med ca. 12 deltagere, under kyndig ledelse af Mogens – og senest til Odense golfklub
med ca. 20 deltagere, under kyndig ledelse af Gynther.
Jeg vil hermed gerne takke alle jer som havde overskud til at deltage i nævnte matcher, det luner for alle os
fra bestyrelsen som har lagt en del arbejde i disse arrangementer.
Vi har i år desværre ”kun” haft en Old Boys spiller som har lavet hole in one – nemlig Christian Nielsen, men et
flot højdepunkt Christian.
Vi har så til gengæld igen i år fået en klubmester i veteranklassen – denne gang Jens Solvold samt en 2 plads
til Finn B. Sørensen og en 3 plads til Mogens P. Larsen, derudover vandt Allan netto scoren om lørdagen – så
Old Boys tog det hele.
Derudover har vi for første gang i Old Boys klubbens historie et medlem som har spillet sig ned under 10 i hcp.
Nemlig Finn B. Sørensen. (Ps. Finn er stadig under 10).
Jeg vil gerne her på klubbens, bestyrelsens, og egne vegne udtrykke mange varme ønsker om god bedring,
samt held og lykke fremover til de af vore medlemmer, som er blevet ramt af sygdom.
Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens og egne vegne takke alle for en god sæson, personlig tak til min
bestyrelse som bare er fantastiske at arbejde sammen med, en stor tak til dig Gynther for din hjælp og gode
råd til min formandspost. Jeg glæder mig allerede til at tage fat på en ny sæson 2015 – hvis I da vil ha´mig.
Formanden.

