
OLD BOYS BESTYRELSEN SÆSON 2016/2017 

Ernst Johnsen Nr.15. – april 2017  

 

               Ved generalforsamlingen onsdag d. 26 oktober 2016 modtog bestyrelsesmedlem Knud Erik Hansen og   

               bestyrelsesmedlem Jakob Jakobsen ikke genvalg. 

               Valgt ind i den nye bestyrelse kom Jørn Holdt Nielsen og tidligere formand Verner Rysbjerg.  

 

                                      
            Formand/edb ansvarlig      Næstformand:                   Kasserer/sekretær:             Bestyrelsesmedlem:  

            Ernst Johnsen                   Mogens Paludan Larsen   Thorkild Skovboe               Jørn Holdt Nielsen 

 

       
          Bestyrelsesmedlem:             Bestyrelsesmedlem:           Bestyrelsesmedlem:            Suppleant: 

        Leif Jul Hansen                  Verner Rysbjerg                 Mogens Vindfeldt            Lars Mortensen  

 

 

                                                                                                             Indsat: Referatet samt formandens beretning: 

 



 

OLD BOY’S KLUBBEN  
Af 1984 

 

 
Generalforsamling i klubhuset – KGC. 

 

Onsdag d. 26 oktober 2016 - kl. 18.00 

                             
 
 
Dagsorden:/ Referat 
 
Før mødet gik i gang bød formanden velkommen, og der blev holdt 1 minuts stilhed for at mindes 
medlemmet, der var afgået ved døden i den forløbne sæson. 
 
 
1. Valg af dirigent. / Bestyrelsen foreslog Erik Mikkelsen, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  
   
2. Bestyrelsens beretning ved formanden/ Formanden aflagde beretning om den forløbne sæson. Beretningen blev 
godkendt.       
  
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. / Kassereren fremlagde det reviderede regnskabet, som blev 
godkendt. 
 
4. Godkendelse af årskontingent, gæste og match fee, og starttidspunkt. 
 a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  -  400.00 kr. 
 b. Bestyrelsen foreslår uændret gæstefee – 10.00 kr. 
 c. Bestyrelsen foreslår nuværende starttider uændret./Bestyrelsens forslag (a, b og c) blev godkendt. 
  
 
5. Forslag fra bestyrelsen, og medlemmer – sendes til formanden -  koldingoldboys@gmail.com 
  8 dage før generalforsamlingen – senest 17 oktober.  
 a. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til klubbens vedtægter.  
  § 13 Tegningsret:  
 Foreningen tegnes af formanden og to andre i bestyrelsen i forening./ Bestyrelsens forslag blev                   
 godkendt. Formanden tilføjer § 13 til vedtægterne. 
  
  
6. Valg til bestyrelsen. 
 På valg er 

 Jakob Jakobsen  – modtager ikke genvalg. Jakob udtræder af bestyrelsen. 
 Knud Erik Hansen modtager ikke genvalg. Knud Erik udtræder af bestyrelsen. 
 Leif Jul Hansen modtager genvalg. Leif blev genvalgt. 

 
 Bestyrelsen foreslår valg af 

 Jørn Holdt Nielsen. 

mailto:koldingoldboys@gmail.com


 Verner Rysbjerg./  
Til  bestyrelsen blev  Jørn Holdt Nielsen og Verner Rysbjerg valgt. 
  

 
 
7. Valg af suppleant. 
 a. Lars Mortensen modtager genvalg./ Lars Mortensen blev genvalgt. 
  
 
8. Valg af revisor. 
 a. Poul Roest – modtager genvalg./ Poul Roest blev genvalgt, 
 
 
 
9. Eventuelt./ Jens Solvold foreslog, at der fremover startes ca. 1 time senere fra den 1. oktober på grund det manglende 
lys ved start kl. 8.00. Forslagets eventuelle konsekvenser vil blive undersøgt og drøftet i bestyrelsen. 
 
Efter mødet takkede formanden de udtrædende medlemmer Jakob Jakobsen og Knud Erik Hansen, samt dirigenten 
Erik Mikkelsen og klubbens revisor Poul Roest. 
 
Konstitueringen vil blive effektueret når alle bestyrelses medlemmer er til stede. 

  
 

Ernst Johnsen/ Thorkild Skovboe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestyrelsens/formandens beretning 2016 

Inden jeg starter min  beretning , vil jeg gerne have at vi mindes vores tidligere medlem som er 

gået bort siden sidste generalforsamling. Den 27  februar mistede vi Preben Jensen. Preben var i en 

periode med i bestyrelsen, hvor vi nød godt af Prebens venlige og rolige gemyt, samt gode indput. 

Jeg beder om et minuts stilhed for at ære Prebens minde – hvis I vil være så venlige at rejse jer op. 

Indledning:  

Hej alle – tusinde tak for endnu en dejlig sæson i samvær med jeres gode humør og flotte golfspil. 

Der har som sædvanlig ikke været de store problemer i vores klub, kun enkelte krusninger. Disse 

små krusninger har bestyrelsen været kontante og hurtige med at tilrette, i henhold til  

bestyrelsens  beslutninger og klubbens vedtægter.   

 

Ændringer: 

I sæson 2016 som jo snart er fortid, er der ikke sket de store ændringer hvad nye tiltag i klubben 

angår. Største ændring bliver absolut at vi på sidste års generalforsamling besluttede at, fra 

opstart   2 marts 2016, er det kun medlemmer som har sat x i EDS der kan vinde præmier. Jeg 

synes at denne beslutning er blevet godt implementeret, og rigtig godt modtaget af jer 

medlemmer.  

 

Jeg indførte efter flere opfordringer en spillestatistik på hjemmesiden, så alle kan følge med i hvor 

meget der spilles i Old Boys, ideen ser ud til at have opbakning. 

 

Old Boys næstformand Mogens tog teten og inviterede til træning hos Kennneth d. 20 juli. Der blev 

tilbudt enten 4 tirsdage -  eller 8 tirsdage. Jeg var selv med, og tro mig det har hjulpet (men kan 

man se det)?   

 

Old Boys klubben har i skrivende stund udmeldt 3 medlemmer – Jens Andersen og Klaus Anders, 

og det ”Gyldne gebis” fader og sponsor – Erik Pedersen. Bestyrelsen  har derfor tilbudt 6 

medlemmer af KGC   optagelse i klubben – heraf er 2 nye medlemmer blevet optaget Tom 

Mansfeldt  og Knud-Erik Lok – 2 har bedt om at vente, og, 1 har takket nej tak, og 1 har jeg ikke 

hørt fra. Så kære medlemmer find venligst nye emner til vores venteliste, hvis vores dejlige klub 

stadig skal være en klub i klubben med power. 

 

 

 



 

Årets højdepunkter: 

Jeg ved jeg har sagt det før, men for mig er det altid et stort højdepunkt, at vi i Old Boys klubben 

har så dejligt et kammeratligt sammenhold, hvor der stort set aldrig er medlemmer, som falder 

uden for hvad klubben forventer af dem.   

 

Den 19-6-16 vandt: Mogens P. Larsen og Knud E. Hansen makkermatchen i B rækken i KGC. også 

kaldet -  (Best ball) -   med + 10 = 46 point. 

 

 Den 6/7 august  fik Thorkild Skovboe en 3 plads for veteraner i KGC-   Klubmesterskaberne. Man 

havde for første gang i KGC ændret alderen for veterangolf fra 70 til 60 år. Det skal nævnes at 1 og 

2 pladsen var 60+ 

  

Desværre er der ikke i denne sæson medlemmer i Old Boys regi som har lavet hole in one. Så 

venner skal vi ikke prøve at tage os lidt sammen i næste sæson? Jeg mindes stadig Old Boys 

klubbens fantastiske hole in one år tilbage i 2012, med 7 stk. af slagsen. 

Åbningsmatchen 2016: Matchen var planlagt til onsdag d. 2 marts – men stor bane var ikke åbnet, 

men iflg. En bestyrelsesbeslutning skal denne match afholdes på stor bane. Onsdag d. 16 marts 

blev der spillet åbningsmatch for både 9  og 18 huller. Vinder for 9 huller blev Lasse Valeur, og 

vinder for 18 huller blev Ole Seistrup. 

 

Match i Kolding OB. Vs. TS: Det er selvfølgeligt altid et højdepunkt når vi Old Boys drenge vinder 

over Fredericia. Matchen mod T.S. Fredericia bliver d. 4-5 vundet her i Kolding af Old Boys. OB. 310 

P. – TS. 232 P. Bedste score fra OB. – Mogens Larsen. 

 

Matchen mod KGC damer:  d. 1-6  blev vundet af Old Boys med 184 point mod damernes 162 

point. Bedste score for henholdsvis damer og herrer blev ægteparret Hanna og Jørn Holdt Nielsen – 

flot. (Det ligner vist familie sammenhold)? 

 

Udflugt med ledsager:  til Skærbæk Mølle golfklub d. 29 juni – super fed dag. 

Vinder: ledsager – Alice Jørgensen. Vinder: Old Boys medlem – Andrew Skov. 

 

Herretur 1: Vejle golfklub d. 13 juli  Vinder Ernst Johnsen - Superfed dag. Jens Solvold vinder 

puttekonkurrencen med færrest puts. Præmien til Jens var en flaske gammel dansk, sponseret af 

restauratør Klaus.  

 

 

Vores returmatch i Fredericia:  torsdag  d. 4 august blev desværre aflyst på grund af for meget 



regn. De sidste bolde havde blank vand på greens, meeen havde jeg været chef greenkeeper, havde 

jeg ladet spillet blive afsluttet. Vi blev dog lovet at spille gratis en ekstra gang – flot FGC. 

 

Den ekstraordinære match i Fredericia: torsdag d. 29  september  blev også en hård nyser – meget 

regn på de sidste ni huller, men vi beholdt pokalen – uafgjort TS. 305 point mod OB. 305 point. 

Det er første gang i min tid at vi i Fredericia har været flere en dem! Dette gjorde at vi mod de 

normale ekstraordinære matcher, i år kom op på 8. 

 

Herretur 2: Blommenslyst golfklub d. 5 oktober. Dejlig dag med meget godt golfspil og tørvejr. 

Vinder blev: Individuel – Henry Hansen. Holdspil: Tim Christensen – Ib Halkjær – og Viggo Larsen.  

 

Vore 2  gennemgående matcher ”Barfod” fadet blev vundet af Jørgen Sloth og det gyldne ”Gebis” 

blev vundet af Jens Solvold. ”Gordon” pokalen blev vundet af Erik Mikkelsen. Et stort tillykke til alle 

vinderne i omtalte matcher. 

 

Som jeg har sagt tidligere i mine beretninger, er det for mig personligt et stort højdepunkt, når det 

arbejde jeg lægger i at arrangere div. Matcher, bliver belønnet med stor deltagelse af jer 

medlemmer. 

Statistik: 

 

Statistikken går  fra generalforsamling til generalforsamling. 

Vi har som sagt i alt rådet over ca. 75 spilledage. Deraf har der været Old Boys drenge ude at spille 

ca. 75 dage  – slippet er helligdage, og regnvejrs dage. 

Ialt  har 9 huls spillerne være ca. 868 medlemmer ude  at spille - fordelt  på 75 dage = i snit 11.6 pr. 

spilledag. 

I alt har 18 huls spillerne været  ca. 1624 medlemmer ude at spille fordelt på 75 dage = i snit 21.6 

pr. spilledag.  Total 2492 spillere fordelt på 75 dage = ca. 33 spillere i snit pr. dag –  man kan kun 

være stolt over at være formand i sådan en klub. 

I vores spille periode har vejret artet sig som følge. 

På vores 75 spilledage var vejret  sådan: - Regn- 16 dage. –Tåget - 4 dage. Sne – 2 dage. Fint  24 

dage. Solskin – 29 dage. Spillet er dog blevet afbrudt 1-2 dage på grund af vejret. 

 

 

 

 

 



 

 

De højeste scores i ordinær spil i år er følgende: 9 huller d. 8-6 – Niels Eck Svenssen med 23 point. 

For 18 huller: d. 3-8- Erik Lauridsen med 41 point. D. 28-9-Knud Erik Hansen med 41 point.  

Selvfølgelig er de reguleret i Hcp. 

 

 

Hvor mange af vore  medlemmer  har vundet præmier i sæsonen: 

 

25 fra 9 huller og 38 fra 18 huller=63 spillere ud af 88 medlemmer.  I alt  71,6 % har vundet 

præmier. 

Dette takket være vores unikke straffesystem.   

Til orientering spiller ca. 33 medlemmer primært 9 huller, altså ca. 37% af klubben.  

 

 

 

 

 

 

Orientering/opfordring: 

Jeg vil derfor igen på bestyrelsens vegne opfordre til at I medlemmer kommer med nye emner til 

klubbens venteliste, i det listen er stort set i 0.  

 

Jeg har de andre år omtalt at vi skal passe på med at drive ud inden vi er 100 % sikre på at bolden 

foran er langt nok væk til at vi ikke kan nå dem. Dette problem har vi haft meget lidt af i 2016 – så det 

hjælper helt sikkert at selv små problemer i klubben omtales. 

Jeg vil hermed gerne takke for jeres tålmodighed og god ro og orden under beretningen. 

Formand Ernst Johnsen 

 

 

 

 


