OLD BOY’S KLUBBEN
Af 1984
Indkalder hermed til generalforsamling i klubhuset – KGC.
Onsdag d. 24 oktober 2018 - kl. 18.00

Med følgende dagsorden./Referat

1. Valg af dirigent./Bestyrelsen foreslog Poul Roest, som blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden/Formanden aflagde sin beretning. Denne kan ses under referater på
hjemmesiden. Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet./Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev
godkendt.
4. Godkendelse af årskontingent, gæste og match fee, og starttidspunkt.
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - 400.00 kr./Forslaget godkendt. Kontingentet bedes
indbetalt inden 1. december på klubbens konto: Reg. nr. 0759 Konto nr. 3222389886
b. Bestyrelsen foreslår uændret gæste fee – 10.00 kr./Forslaget godkendt
c. Bestyrelsen foreslår nye start tidspunkter :
1. Nuværende starttider 7.52 (18 huller) og 8.45 (9 huller)
2. Evt. ændrede starttider 8.30 (18 huller) og 9.07 (9 huller)
De nye starttider blev vedtaget med stort flertal.
5. Forslag fra bestyrelsen, og medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen. Sendes til koldingoldboys@gmail.com
a. Forslag fra bestyrelsen: §11 i vedtægterne slettes, da de er i modstrid med KGC’s regler for
KIK./Forslaget blev godkendt. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er
 Verner Rysbjerg - modtager genvalg.
 Jørn H. Nielsen - modtager genvalg.
 Leif J. Hansen - modtager genvalg./Alle blev genvalgt.

7. Valg af suppleant.

a. Lars Mortensen modtager genvalg./Lars Mortensen blev genvalgt.

8. Valg af revisor.
a. Steffen Knudsen – modtager genvalg./Steffen Knudsen blev genvalgt.

9. Eventuelt./Vagn Mogensen foreslog, at vi kørte i bus til en herretur, så vi ikke alle kørte i biler. Klubben kunne evt.
give et bidrag til turen. Formanden sagde, at det ville blive behandlet i bestyrelsen.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen blev der uddelt præmier i matchen om Barfod-fadet: Nr. 3 Strange Thomsen (38 point),
nr. 2 Verner Rysbjerg (48 point) og nr. 1 Keld Fournais (53 point). Ligeledes uddeltes præmierne i matchen ”Det
gyldne gebis”: Nr. 3 Jørn Holdt Nielsen (374 slag), nr. 2 Kaj Lyngsmose (368 slag) og nr. 1 Henry Hansen (363 slag).

Mvh. Bestyrelsen for Old Boys af 1984
Formand -

Ernst Johnsen/
Referat Hans Christensen

