
 

OLD BOY’S KLUBBEN  
Af 1984 

 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag d. 8 juli 2019  

Referat 
 

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

 a. Evt. kommentarer.      Alle   
Gavekortene til vores klubmesterskaber købes i KGC´s restaurant, da restauratøren 
fortsatte.  

 
2. Økonomi: 
         

 a. Orientering om klubbens økonomi pr.  8 juli - 2019   HC 
     HC orienterede om klubbens økonomi.  Der forventes fortsat et underskud på 
     ca. kr. 2.000 for regnskabsåret. Pr. 30/9 2019 forventes en likvid beholdning på 
     ca. kr. 20.000.   

 
3.  Udflugter:     
 
 a. Hvordan skal vi forholde os i Kgc. når Old Boys arrangere spil på andre baner?  EJ 
    Der er ikke blokering i golfbox på disse dage, så de, der vil spille, anbefales at  
                              skrive sig hurtigt på i golfbox.   

  
b. Skal der være matchleder i Kgc. med præmier på disse dage , eller skal der ikke? Alle 
     Der er matchleder og præmier til dem, der vil spille 9-huller på dagen. 
   

4.  Tilskud fra kommunen: 
 
 a.  Under eventuelt  d. 18 februar fik Hans opgaven om at søge tilskud til OB.     EJ 
 b. Kan vi få en yderligere orientering om dette ?   HC 
                               HC. ansøger i november/december vedr. 2020. Hvis vi bliver godkendt til 
                               tilskud, kan vi forvente kr. 8.000.   
 
 c. Hvis dette holder vand, hvad skal vi så bruge beløbet til? ( Øremærkes)? Alle 
    Det blev besluttet at beløbet skal bruges til en bustur til en golfklub, hvor der  
                              både kan spilles 18 huller og 9 huller, så vi kan få rigtig mange af klubbens  
                              medlemmer med.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5. Overgang til golfbox: 
  
 a.  Handicapudvalget  som i årevis har ført vores score stopper.  (Dato ukendt)? Ej 
                           b. Vi har flere muligheder for regulering fremover, men hvad passer bedst til OB? EJ  
      Manager Lars Storm gav os en kort orientering. Info følger, når det bliver besluttet, 
                                hvordan indrapportering af  scorekort i golbox skal foregå.  Det forventes, at vores  
                                matchleder kan klare denne udfordring?. 
 
 
 
6. Langsomt spil:  
 
  a. I sæsonen oplever vi engang imellem lidt langsomt spil, kan vi afhjælpe dette? EJ  
  b. Forslag til afhjælpning skal være seriøse, og tilgodese hele klubben.  Alle 
       For at få  hurtigere spil opfordrer bestyrelsen til, at spillerne spiller fra de tee-steder,                          
        som golfbox anbefaler. 
        Desuden henvises til pkt. 3c i bestyrelsesreferatet fra 18/2 2019, hvor bestyrelsen 
        henstiller til, at der kun ledes i 1 minut efter bolden. 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), eller 
3. Spille en bold i henhold til de nye regler (drop på fairway), såfremt der ikke er 

spillet en provisorisk bold eller 
4. Lukke igennem og gå tilbage og spille en ny bold fra det foregående sted, hvor 

slaget blev udført.  
  
 
7. Nye matchledere 
 
 a. Vi skal finde nye medlemmer til matchleder/bestyrelsen/suppleant.   EJ 
 b. Hører gerne om emner, som I ved har lyst til at deltage.   Alle   
     EJ snakker med de emner, der blev nævnt.     
 

 

8. Gordon matchen 

 

 a. Har Gordon matchen overlevet sig selv?      EJ 

 b. Kan vi erstatte Gordon med indendørs put til julefrokosten?   Alle 

     Nej, den skal fastholdes  og lægges på en dag, hvor banen er lukket  

                               pga. Companyday 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Eventuelt: 

 

   Her blev proportionerne for de kommende klubmesterskaber fastlagt. Der henvises til proportionerne,                  

   som efterfølgende er lagt ind på klubbens hjemmeside. 

   Referent: Hans Christensen 
 
   Formand: Ernst Johnsen 
 
 
 
 
 
 
 

 


