OLD BOY’S KLUBBEN
Af 1984
Indkalder hermed til generalforsamling i klubhuset – KGC.
Onsdag d. 23 oktober 2019 - 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 kontingentet ændret til - 425.00 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 nuværende starttider uændret./Forslaget godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen, og medlemmer – sendes til formanden - koldingoldboys@gmail.com
8 dage før generalforsamlingen – senest 14 oktober./Keld Fournais havde fremsendt forslag om, at alle
bestyrelsesmedlemmer og matchledere fritages for kontingent fremover, hvilket betyder, at øvrige medlemmer skal
betale mere i kontingent./Repræsentanter fra bestyrelsen gav udtryk for, at det var en smuk tanke, men at de
ønskede ens kontingent, da vi skal kunne påtage os en frivillig indsats for klubben. 1 godkendte forslaget og 37
stemte imod. Forslaget blev således ikke godkendt.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg er
▪ Formand Ernst Johnsen – modtager genvalg./Valgt
▪ Næstformand Mogens P. Larsen - modtager ikke genvalg.
▪ Kasserer Hans A. Christensen - modtager genvalg./Valgt
▪ Medlem Mogens Vindfeldt – modtager genvalg/Valgt
Bestyrelsen foreslår valg af:
▪ Jørgen Hansen/Valgt
Bestyrelsen består herefter af:
• Ernst Johnsen
• Hans A. Christensen
• Mogens Vindfelt

•
•
•
•
7. Valg af suppleant.

Jørgen Hansen
Verner Rysbjerg
Jørn Holdt Nielsen
Leif Jul Hansen

a. Lars Mortensen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af:
Günther Siewertsen/Valgt

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

9. Eventuelt./Vort nye medlem, Asger Brodde, udtrykte begejstring for klubben, hvor der altid er godt humør og
godt kammeratskab. Bestyrelsen og matchlederne blev takket for altid at have styr på tingene.
Jørgen Hansen takkede for valget og havde en ekstra tak til Mogens P. Larsen for den hjælp, han allerede havde
givet.
Formanden takkede Mogens P. Larsen for det store arbejde, han har udført i bestyrelsen og som matchleder.
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 Klaus Andersen (45 point), nr. 2
Niels Eck Svenssen (48 point) og nr. 1 Keld Fournais (50 point). Ligeledes uddeltes præmierne i matchen ”Det gyldne
gebis”: nr. 3 Ernst Johnsen (297 nettoslag), nr. 2 Tom Mansfeldt (288 nettoslag) og nr. 1 Finn Bruun Sørensen (281
nettoslag).

Mvh. Bestyrelsen for Old Boys af 1984
Formand -

Ernst Johnsen
Referat: Hans Christensen

