
OLD BOY’S KLUBBEN  
Af 1984 

 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag  d. 18. februar 2019 

 

Sendt til. MPL, HC, LJH, JHN, VR, MV, LM, og EJ. 
                             
   Fraværende: MPL og LM 
 
  Dagsorden/referat 
 
 
 
1. Godkendelse af sidste referat:  
   

a. Evt. kommentarer. /Referatet godkendt uden kommentarer. 
                              

2. Økonomi: 
      

 a. Orientering om klubbens økonomi pr. 18  februar – 2019 
/HC orienterede om klubbens økonomi. Bestyrelsen forventer et underskud på ca. kr. 
2.000 for regnskabsåret. Ved starten af regnskabsåret var der en likvid beholdning på kr. 
22.000, så der forventes en likvid beholdning på ca. kr. 20.000 ved regnskabsårets udløb 
pr. 30/9 2019.   

 
3.  Nye golfregler:     
 
 a. Skal vi lave ekstra orientering af enkelte af de nye regler ved sæson start? 
     / Nej, det tager vi hen ad vejen 

 b. Vil det være en ide´ med orientering på banen, evt. lille bane? 
    / Nej jf. pkt. a 
                     c.  Skal vi indføre særregler i OB. evt. hvor længe vi må lede efter tabt bold? 
                         /Bestyrelsen henstiller til at der kun ledes i 1 minut. Derefter følgende muligheder. 

                     1. Lukke igennem og lede videre i de tilladte tre minutter - eller. 
                      2. Spille den provisoriske bold (hvis der er spillet en provisorisk). 
        3. Spille en bold i henhold til de nye regler (drop på fairway), hvis det er vedtaget       
      som en lokalregel, og der ikke er spillet en provisorisk bold.   
 4. Gå tilbage og spille en ny bold fra det foregående sted, hvor slaget blev udført.  

  
 
4. Træning: 
 
 a. Skal Mogens forsøge at  arrangere trænings session efter opstart af  sæsonen?  
                        /Nej, medlemmerne henvises til trænerens tilbud.      
  
 



 
5. Indkøb af vin til klubben: 
  
 a. Tilbud fra brugsens vin afdeling  fremlægges.  
 /Et godt tilbud, som blev godkendt. 
                           b. Forslag til opbevaring af de 50 kartoner? 
 / Ca. 20 kartoner opbevares i klubben. JHN er ved at undersøge, om han har forsikrings- 
 dækning ved at opbevare de resterende kasser.  
 c. Uanset hvordan vi opbevarer vores præmier, skal vi sikre os de er forsikret./ Jf.  pkt.b        
 
6. Præmier ved flere dages udflugter:  
 

a. Vi skal have et regelsæt  for præmier til flere dages udflugter. 
     /Samme niveau som 1-dags-ture for hver match.  

  b. Skal vi fortsætte disse arrangementer 1 gang om året? 
      /Ja, da flot tilmelding i år. 
        
7. Præmier ved OB. klubmatch: 
 
 a. I ref. 22  august 2018 aftalte vi hvor store præmierne til klubmatchen skulle være,  
                               vi mangler dog hvordan de endelig fordeles 9 og 18 imellem? 
     /For 9-hulsspillerne bliver der vinderpræmier i stableford og færrest antal put for de 
     2 dage. For 18-huls-spillerne bliver der vinderpræmier for såvel bedste brutto-  som 
     nettoscore for de 2 dage. 
 b. Hører gerne forskellige forslag om hvor præmierne  skal nydes. 
     /De 4 førstepladser vinder hver et gavekort på kr. 500 til Bramdrupdam Kro. Vi har i 

      år fravalgt KGC´s restaurant, da restauratøren fratræder kort før matchen. 
  
8. Matchprogrammet: 
 
 a. Har der været kommentarer angående det nye tilrettede matchprogram? 
      /Det blev besluttet, at ændre Det Gyldne Gebis til 7 matcher, da ventetiden ved den 8.  
                                 match er lang pga. nedfaldne blade. Det bliver herefter de 4 bedste runder, der er  
       tællende. 
 b. Skal vi ændre på noget fremover?/Jf. pkt. a 
 
9. Eventuelt:  Det blev beslutttet, at vi skal undersøge, om vi kan få tilskud ved Kolding Kommune efter     

servicelovens § 79 til en golftur med bus. HC har efterfølgende undersøgt det.  
Anøgningsfristen for 2019 er udløbet. Vi kan ansøge i november/december vedr. 2020. 
Vi ansøger, og hvis vi bliver godkendt til tilskud, kan vi forvente kr. 8.000. Det kræver  
ansøgning hvert år for at få tilskud. 

 
  
  
  Referant: Hans Christensen 
 
 
 
 
 


