
Bestyrelsens/formandens beretning 2018 

 

 

Inden  jeg starter min beretning, vil jeg gerne give udtryk for en fantastisk stor glæde over for forsamlingen. 

 

Glæden består i, at jeg til denne generalforsamling ikke skal bede jer om at rejse jer op for at vise jeres 

respekt for et bortgået medlem. For første gang i mange år kan jeg undlade dette. 

 

 

Indledning:  

 

Hej medlemmer – tusinde tak for endnu en dejlig  sæson, meeen  jeg  har ikke fortrudt en eneste time 

sammen med jer medlemmer. Hvis alt går som forventet, tager jeg gerne min periode ud. Til orientering har 

der ligesom de andre år ikke været nogen problemer i Old Boys klubben som er værd at nævne her. 

 

Jeg må sige at I alle sammen er nogen af de bedste kammerater man kan ønske sig at være formand for, og 

dette siger jeg ikke kun for at tækkes jer, jeg mener det sku! Til jeres orientering er denne general forsamling 

den 34 i rækken i Old Boys klubben af 1984. 

 

Ændringer i klub regi: 

I sæson 2018 har vi kun haft få ændringer i vores klub, men som vanligt har I kunnet læse om disse i Old Boys 

bestyrelsens referat, på klubbens hjemme side, eller i mine info mails, hvor alt bliver løbende opdateret. Der 

er blevet ændret lidt i vores matchproportioner samt i matchprogrammet. Efter ønske fra mange 

medlemmer har jeg skåret ned på slagspil for 18 huller, så finder jeg vel nok sammen med bestyrelsen nogle 

nye spilleformer?  Men de største ændringer i denne sæson er vel mest udefra kommende ændringer – for 

det meste fra KGC. eller DGU. 

 

Beslutningen fra Kgc. om, at vi – klubber i klubben,  skulle til at skrive os på golfbox inden vi skulle ud at spille 

gjorde, at jeg indkaldte bestyrelsen til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vi  forsøgte at få et overblik 

over situationen. Jeg vil hermed gerne takke min bestyrelse, men især Mogens for hjælpen til dette. 

Jeg må dog tilstå at det krævede en del resurser fra min side, inden det blev fuldt implementeret.  Men mon 

ikke vi alle kan blive enige om at det kører fint i dag.  

 

Jeg lovede sidste år at jeg ville gøre alt for at sammenspillet -  9 og 18 imellem blev endnu bedre  afstemt. 

 I åres løb har vi haft 3 bestyrelsesmøde, hvor jeg sammen med bestyrelsen har vendt de forskellige 

udfordringer. Mange af disse er foregået med bestyrelses medlemmer for 9 huller - Verner, Mogens V, og 

selvfølgelig Lars. Jeg er af den fulde overbevisning, at vi sammen har styrket og forbedret mange ting i årets 

løb. 

 



Der vil i den kommende sæson komme nogle nye tiltag, her i blandt et Old Boys mesterskab. Det bliver spillet 

over 2 dage i samme uge sidst i juni 2019. 9 huls spillerne spiller med en totalvinder i Stableford, og 18 huls 

spillerne spiller slagspil, med vindere i både netto og brutto score. Netto scoren til gode ser dem med laveste 

hcp. Og brutto scoren til gode ser dem med et lidt højere hcp.  Vi love meget fine præmier til vinderne.    

 

 

 

 

 

Årets højdepunkter: 

 

Jeg er nød til at gentage mig selv denne sæson.  Hold da helt fast hvor har vi et godt kammeratskab i vores 

dejlige Old Boys klub af 1984. Jeg har i år ingen meldinger fået om uvenskab eller dårlig omtale af andre 

kammerater, medlemmerne i  mellem . Det er jo i sig selv et stort højdepunkt ikke? 

 

Jeg kan desværre ikke fremhæve nogle fra Old Boys som har vunde specielle matcher i Kgc. regi, eller gjort sig 

særlig bemærket i denne sæson. Jeg vil dog for god ordens skyld nævne – Jens Solvold – en suveræn anden 

plads i Inprint turneringen. Jeg vil også gerne nævne  Finn B. Sørensen og Henning Lauridsen. De vinder stort i 

makkermatch, spillet i klub` en. Men-men - Vi mangler igen – igen en hole in one i OB. 

   

 

Årlige matcher: 

 

9 april – Åbningsmatchen 

 

55% af klubben deltog i de i de 2 matcher – henholdsvis for 9 og 18 huller. Vanen tro er der mange præmier 

til denne match. Men vinderne for 9 huller blev Hans J.K. Petersen med 19 point. 18 huller blev vundet af 

Kaj Lyngsmose med 40 point. 

 

14 maj – OB vs. TS. 

 

Der stillede 24 mand op fra Torsdags Seniorerne fra Fredericia mod 29 mand fra Old Boys klubben. Matchen 

blev spillet i fint vejr og mange flotte scores. Bedste OB èr var Knud Erik Hansen med 38 point. 

Matchen blev vundet af OB med 336 point mod TS med 276 point. (10 bedste fra hvert hold). 

 

28 maj – ”Gordon” matchen. 

 

Som I alle ved har vi flyttet ”Gordon” matchen til maj måned, på grund af det til tider dårlige vejr i december. 

Matchen er en 4 kølle match som spilles på lille bane. Det var dejligt at se at næsten 50% af deltagerne var 

medlemmer der normalt spiller 9 huller. Matchen blev vundet af Thorkild Skovboe med 20 point. 

 

 



6 juni – match mod Kgc. – damer. 

 

Vores lille sjove match mod Kgc. damerne, som hvert år spilles på lille bane med 9 huller, og 9 huller på 

putting greenen, blev i år vundet af Old Boys med 176 point mod damernes 162 point. Der deltog 25 damer, 

og 19 herrer. Bedste dame – Karen Lauridsen  med 20 point – bedste herre Ernst Buchbjerg med 20point. 

Der var mange flotte resultater, men jeg vil dog gerne fremhæve en bestemt, nemlig Knud Aage Nielsen. 

Knud Aage vandt længste drive med 181 m – bemærk venligst de sidste  81 meter -  det svarer til Knud Aages 

alder. Godt slået Knud Aage. 

 

 27 juni – udflugt med ledsager. 

 

Denne udflugt gik til Odense golfklub, på en flot dag med meget fint spil, og dejlig æblekage ad libitum 

efter spillet. Der deltog i alt 28 personer i matchen. Bedste ledsager blev en dame, Vivi Christensen med 33 

point, og bedste Old Boys blev,  Finn B. Sørensen med 33 point. 

 

11 juli – herretur 1. 

 

Herretur 1 gik i år til Skanderborg golfklub i særdeles flot vejr. Vi spiste af praktiske årsager denne gang inden 

første bold slog ud, det var egentligt meget sjovt. Vi  var i alt 22 deltagere, og matchen blev vundet af Hans A. 

Christensen med 38 point. 

 

2 august – TS. vs. OB. 

 

Returmatchen mod Torsdags Seniorerne fra Fredericia blev spillet i Fredericia. Denne gang var vi heldige med 

vejret, det var fint. Vi stillede op med 21 Old Boys spillere mod deres 35 spillere – en lidt ulige match, når 

man tager i betragtning at det er scoren fra de bedste 10 spillere der er tællende. Torsdags Seniorerne vinder 

med 378 point (Snit på 37,8) mod vores 356 point. Bedste spiller fra OB var Thorkild Skovboe med 39 point. 

Hvor vil jeg ønske at der kommer mange flere tul matchen næste år – så kan vi måske slå dem?? 

   

3 oktober – herretur 2. 

 

Herretur 2 gik til Breinholdtgård  golfklub i Esbjerg. Dagen var meget blæsende, men trods det var der mange 

fine scores. Vi var 20 personer af sted, og matchen blev vundet af Finn B. Sørensen med 35 point. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Medlemmer i klubben:  

 

Vi er i dag 82 medlemmer i Old Boys klubben, og heldigvis er langt den største del  aktive. Vi må dog regne 

med en nedgang i medlemsstyrken fremover. Jeg har for nylig regnet på klubbens gennemsnits alder, og den 

er næsten status quo 73,8 mod 73,6 år i sidste sæson???  Dette skyldes nok de mange yngre medlemmer vi 

har fået ind i klubben. 

 

Det har dog glædet mig at klubben har modtaget  8 nye medlemmer i sæsonen – Ove Ø. Hansen – kom ind i 

2017, men i denne sæson - Ernst Buchbjerg – Peder C. Jensen - Lars Tingleff – Ove Vestergaard – Klaus 

Andersen – Poul Erik Schmidt – Renee legald.  

Husk! Sæsonen er fra Gf til Gf.. 

 

 

Den sædvanlige statistik: 

 

Statistikken går fra generalforsamling til generalforsamling, som  er beregnet  over  82 officielle spilledage, 

derudover er der ca. 25 uofficielle spilledage, hvor vi jo ikke har nogen matchledere, og ingen præmier. De 25 

dage dækker fra sidste officielle spilledag, som er til vores julefrokost, og frem til 5 marts 2019. 

 

Det har resulteret i, at vi har slået alle de andre år hvad antal spillere i sæsonen angår. 

 

I alt på de 82 dage har der ca. været 1031 ude at spille 9 huller – snit på 12,6 pr. spilledag. 

----------------”----------------   ca. været 1552 ude at spille 18 huller – snit 19,00 pr. spilledag. 

Altså 2583 Old Boys medlemmer har været ude i 2018 – snit 31,5 pr. spilledag, godt gået drenge. 

 

I vores spille periode har vejret artet sig som følge. 

 

Sne – 5 dage.  Meget koldt – 7 dage. Meget regn, ikke smusk - 5 dage. Fint vejr 28 dage. Solskin - 35 dage.  I 

alt 82 spilledage. Så når vi ser bort fra klima forandringerne, et flot golf år. 

 

Bedste score for 9 huller – Stableford,  d. 23 juli – Christian Nielsen med 23 point. 

Bedste score for 18 huller – Stableford – Ole Seistrup med 41 point. 

Bedste score i holdspil – d. 16 juli – Flemming Christensen – Ingolf Callesen – Finn B. Sørensen – Ernst 

Johnsen – der var jeg godt nok heldig. 

Bedste score i slagspil – d. 18 oktober – Jørgen Hansen – netto  62 slag. 

 

Tillykke til alle super scores.  

 

 

 



 

 

Præmie fordeling i denne sæson. 

 

I følge mine statistikker er præmie fordeling stort set den samme som de foregående år, dog lidt mindre i år. 

Ca. 60 % af medlemmerne har vundet en første præmie i denne sæson. Vi må dog indse at der er nogle som 

tager for sig af retterne, og dette er selvfølgelig helt fortjent. Dette har en del med vores straffesystem at 

gøre, så kære medlemmer, gå aldrig med til at slette vores straffesystem.  Jeg kan her tilføje at jeg for år 

tilbage var medlem af en anden klub i Kgc. Der var der ikke noget der hed straffesystem, så resultatet blev at 

5 måske 10 medlemmer løb med  ca. 70% af præmierne, hvilket gav en del misfornøjelse i blandt dem der 

aldrig vandt.     

 

Lidt orientering/opfordring til alle: 

 

Husk venner, prøv at skaffe nye medlemmer til klubben. Jeg ved at vi får en del udmeldelser til næste sæson. 

 

Jeg har før omtalt at nogle af vores medlemmer ikke har kunnet vente med at drive ud inden bolden foran 

var på behørig afstand. Jeg har dog i indeværende sæson ingen klager fået hvad dette angår, tjah! så har 

mine påtaler tilsyneladende hjulpet? 

 

Hvis der er interesse derfor, tror jeg at vores næstformand Mogens vil forsøge at stable en trænings session 

på benene til næste sæson. Dette kræver dog at I kære medlemmer kommer med nogle tilbage meldinger til 

mig. 

 

 

Afslutning: 

 

Jeg vil her til slut gerne takke min bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. I er jo samtidig matchledere, 

og I gør alle et stort arbejde med at få vores medlemmer til at føle sig godt og fair behandlet i vores ugentlige 

spil. Selvfølgelig også en stor tak til suppleanten/matchleder  Lars, og vores 2 frivillige matchledere Preben og 

Niels Eck, som alle hjælper til med 9 huller. Til orientering har alle sagt ja til en sæson mere. 

 

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

Formand Ernst Johnsen 

24 oktober 2018 

 


