
 

OLD BOY’S KLUBBEN  
Af 1984 

 
 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag d. 13 oktober 2020 
 

Sendt til.  JHN, HC, LJH, JH, VR, MV, GS, og EJ. 
                                       

                   Referat 
                 Fraværende: VR, GS  
 
 

 
   
1. Godkendelse af sidste referat:  
   

 a. Evt. kommentarer. /Referatet godkendt    Alle   
 
 
2. Økonomi: 
         

 a. Orientering om klubbens økonomi pr. d.d. – 2020/    HC 
Årsregnskabet pr. 30/9 2020 viser et overskud på kr. 230,67. Egenkapitalen er kr. 
22.410,18, som indestår i Middelfart Sparekasse.   
    

 
 
3. Vi skal finde en ny suppleant:     
 
 a. Hvem der skal efterfølge Günther?     EJ 
 b. Forslaget skal helst være en 9 hulsspiller? / Ernst tager kontakt til et emne.  Alle 
                                
 
4.  Vi skal finde et nyt bestyrelsesmedlem:     
 
 a. Hvem skal eventuelt ind i bestyrelsen, hvis Verner stopper?    EJ
 b. For en optimal fordeling af posterne, skal vi have en 9 hulsspiller!   Alle 

c.  Er der en løsningsmodel for at indlemme lille bane i Old Boys?      Alle 
                         /Vi besluttede, at lille bane indgår i de ugentlige 9-hulsmatcher fra 2021. Der bliver èn  

præmierække, men spillerne vælger selv, om de vil spille forni på stor bane eller lille 
bane. Ved denne løsning fortsætter Verner i bestyrelsen. 

 
 
 



5. Vi skal finde fremtidige matchledere: 
  

a. 2 matchledere til 9 huller!    EJ   
  b. Hører gerne jeres forslag til emner?      Alle 
/Efter beslutningerne i pkt. 3 og 4 er matchlederne på plads.                 

 
  

 
6. Eventuel tilskud fra Kaj Andersen fonden:  
 

a. Skal vi søge om dette?      EJ 
 b. Kommentar fra Hans!!     HC
 /HC har undersøgt fondens bestemmelser. De uddeler kun til almennyttige eller 

humanitære foreninger. Derved er vi ikke målgruppe for tilskud.  
  

                                                                                     
   
 

7. Tilskuddet fra Kolding Kommune?     
 
 a. Orientering for 2021       

/Vi søger igen til 2021. Der søges til en udflugt. Ikke specifikt en busudflugt. HC            
 
 
 

8. Endelig beslutning vedr. Torsdags Seniorerne:     

   

                           a. Vi skal beslutte hvordan vi fremover spiller mod TS-Fredericia?   EJ 

                           b. Forslag!             Alle 

                           /Vi spiller èn gang om året. Det går på skift i Kolding og Fredericia. Ernst kontakter 

                             Torsdags Seniorerne. 

 

9. Ribe golfklub: 

 

                          a. Har fået henvendelse fra Ribe Old Boys til venskabsmatcher fremover?  EJ 

                          b. Forslag!         Alle 

                         /Vi venter på forslag fra Ribe. 

 

10: Eventuelt:   

                            Der bliver udarbejdet nye proportioner for præmier til klubmesterskaberne 

 

                            Referent: HC                 

         

 


