
OLD BOYS BESTYRELSEN SÆSON 2020/2021 

Ernst Johnsen Nr.19. – november 2020  

 

 Ved den virtuelle generalforsamling onsdag d. 21 oktober 2020 - var følgende på valg – Jørn H. Nielsen  

Leif J. Hansen – Verner Rysbjerg, samt suppleant Günther Siewertsen. Alle modtog genvalg.                

 

                                      
            Formand/edb ansvarlig              Næstformand:                     Kasserer/sekretær:             Bestyrelsesmedlem:  

            Ernst Johnsen                         Jørn Holt Nielsen                   Hans Christensen                Leif Jul Hansen 

 

            
                Bestyrelsesmedlem:                Bestyrelsesmedlem:             Bestyrelsesmedlem:               Suppleant: 

               Regel ansvarlige                     Verner Rysbjerg                 Mogens Vindfeldt         Günther Siewertsen  

                 Jørgen Hansen 

 

                                                                                                        Indsat: Indkaldelse samt formandens beretning: 

 



 

OLD BOY’S KLUBBEN  
Af 1984 

 

 
Virtuel  generalforsamling onsdag d. 21 oktober på din pc. 2020                  

 
 
Med følgende dagsorden. 
 
 
1. Valg af dirigent.  Udgår!  
   
2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Se vedhæftede fil.    
     
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. Se vedhæftede fil. 
 
4. Godkendelse af årskontingent, gæste og match fee, og starttidspunkt. 
 a. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret 425.00 kr. 
 b. Bestyrelsen foreslår uændret gæste fee – 10.00 kr. 
 c. Bestyrelsen foreslår nuværende starttider. 
  
 
5. Forslag fra bestyrelsen, og medlemmer – sendes til formanden -  koldingoldboys@gmail.com 
    senest 8 dage efter modtagelsen af denne virtuelle indkaldelse.  
   
  
 
6. Valg til bestyrelsen. 
 På valg er 

▪ Næstformand Jørn H. Nielsen – modtager genvalg. 
▪ Medlem Leif J. Hansen – modtager genvalg. 
▪ Medlem Verner Rysbjerg – modtager genvalg.  
▪  

  
 
7. Valg af suppleant. 
            a. Günther Siewertsen modtager genvalg. 
              
 
8. Valg af revisor. 
           a. Steffen Knudsen – modtager genvalg. 
   
             
9. Eventuelt. 
 
 
Mvh. Bestyrelsen for Old Boys af 1984 Formand -  

Ernst Johnsen    

mailto:koldingoldboys@gmail.com


 

Formandens beretning 2020 

 
 

Denne beretning er noget anderledes end de andre år, grundet Covid 19. 

Som de andre år, er perioden fra GF dato i 2019, og til den annullerede GF dato i 2020.  

 

Indledning:   

 

Hvor er det dejligt at klubben ikke har oplevet, at et medlem er gået bort siden 2017. Det er for os alle et 

dejligt lyspunkt her i disse triste Covid 19 tider. Lad os håbe det fortsætter mange år endnu. 

 

 

Så! 

 

Tak for endnu en dejlig sæson sammen med jer medlemmer her i Old Boys klubben af 1984. Derudover vil jeg 

også gerne takke de mange nye medlemmer, som har meldt sig ind i Old Boys klubben i 2020, og sige til Jer, I 

ligger alle under gennemsnitsalderen i Old Boys, så det giver et rigtig godt boost til alle os lidt ældre.  

 

Men aldrig i mine 10 år som formand, har jeg oplevet et så turbulent år. Alt er blevet reguleret op til flere 

gange. 

Der er taget beslutninger, vi aldrig nogensinde havde drømt om skulle til, men de har været nødvendige for 

at få 

klubben til at køre så ansvarligt som muligt, hvilket vil sige - ”passe på hinanden” - i denne Covid 19 tid!! 

 

Store tiltag/ændringer: 

 

Old Boys klubbens store nye tiltag her i 2020, indtastningerne i golfbox, er gået over al forventning. Dette 

takket være klubbens frivillige matchledere, samt klubbens hjælpe matchledere. Så en stor tak til de ”gamle” 

og alle de nye matchledere. Personligt er jeg meget tilfreds, idet alle andre i KGc, skal til at gøre ligesom os i 

2021. 

 

Den største ændring der er blevet besluttet her i 2020, er udvidelsen i Old Boys klubben, hvor vi inddrager 9 

huls 

banen på lige fod med 18 huls banen. Uanset om I er medlem af stor eller lille bane, har I de samme 

muligheder, 

og rettigheder. Jeg tror på det bliver rigtig godt for vores klub, og det er min overbevisning, at også 

matchlederne vil komme til at synes om det, når først det er blevet fuldt implementeret i 2021.  

Vores regelansvarlige Jørgen, arbejder på en ændring i klubbens proportioner for klubmesterskabet, idet vi 

mener 



der skal ændringer til, for at få et mere retfærdigt spil, dette gælder kun dem der spiller slagspil - 

(netto/brutto)! 

 

Årets højdepunkter: 

 

Ja, her ligger det meget lavt, vel nok det laveste niveau i min tid som formand. Ingen medlemmer der har 

gjort 

sig specielt bemærket, ingen medlemmer der har lavet hole in one, men det bliver nok bedre i 2021? 

 

 

Årlige matcher: 

 

20 maj – OB vs. TS: 

 

Der skulle vi have spillet mod vores venner fra Fredericia golfklub – Torsdags Seniorerne, det blev imidlertid 

aflyst på grund af Covid 19. Matchen skulle have været spillet i Kolding. 

 

10 juni – meget sen åbningsmatch. 

 

Åbningsmatchen hvor Ca. 63% af klubbens medlemmer deltog. Vi spillede i særdeles flot vejr med solskin det 

meste af tiden. Dagens vindere blev – 9 huller. John Ohmeyer med 16 point.  18 huller. Leif Jul Hansen med 

35 point. 

 

15 juni – Ob vs. Kgc damer: 

 

Der skulle vi have spillet mod damerne i KGc, denne match blev aflyst på grund af Covid 19. Denne match 

bliver 

normalt spillet på 9 huls banen, med 9 hullers put på putting greenen.  

 

5 august - Old Boys mod Torsdags Seniorerne: 

 

Matchen skulle oprindelig være spillet i Fredericia torsdag d. 13 august, men på grund af renovering af 4 

huller, 

spurgte de om ikke matchen kunne spilles i Kolding. Jeg forhørte mig i sekretariatet, og bad selvfølgelig om at 

få 

gun start, men beskeden blev et nej til gun starten – yderst beklageligt, idet der ikke skete en hujende … i 

KGc 

denne dag. Enden på dette blev, at jeg fik arrangeret vores match i Kellers park golfklub, hvor vi i alt deltog 

ca. 50 personer fra klubberne. Old Boys vandt med 343 point over deres 297 point, altså en stor sejr til os. 

Den bedste  score i Kellers, blev Asger Brodde med 40 point. Jeg ligger pt. i forhandlinger med T.S. om 

hvordan vi strikker det sammen fremover, et er dog sikkert, det bliver kun hvert andet år der skal spilles i 

Kolding, og modsat i Fredericia. 

 



21 august  –  ”Gordon” match. 

 

Årets match blev afholdt med ret få deltagere – 23 i alt. Vinderen blev Ernst Johnsen med 19 point. 

 

 

26 august – busudflugt:  

 

Turen blev en busudflugt til Hollufgaard golfklub i Odense. Vi var desværre ikke så heldige med vejret, der 

kom 

en del regn. Dog alt i alt en rigtig fin dag med godt selskab, og godt golfspil. Vinder Søren Jacobsen med 36 

point. 

I Kolding spillede 9 huller Flagmatch, som blev vundet af Finn B. Sørensen med 110?  

 

 

 

 

 

 

 

2 og 7 september – klubmesterskab:  

 

For anden gang afholdt Old Boys klubben et klubmesterskab – og sikke en oplevelse det blev igen. Denne 

gang 

var der mange der deltog, vel ca. 40%. Mesterskaberne blev spillet i flot solskin, og med flot-flot spil. 

 

9 huller – Stableford – Knud Aage Nielsen med 28 point total. 9 huller putte konkurrence – Hans J.K. 

Pedersen 

med 33 put total. 18 huller Slagspil brutto – Johnny Petersen med 169 slag total. 18 huller Slagspil netto – 

Hans 

Jørn Jensen med 154 slag total. 

  

 

Medlemmer i klubben:  

 

I skrivende stund er der 74 medlemmer i Old Boys klubben. Vi har desværre fået en udmeldelse fra Knud 

Kaas, 

og udmeldelse fra Ove Østerby Hansen.  

 

Som jeg flere gange har nævnt, er vores gennemsnitsalder stadigvæk på ca. 74 år, så der er ingen tvivl om, 

hvilken vej det bliver ved med at gå, hvis ikke vi får endnu flere yngre medlemmer ind i OB!  Husk på, efter 

sidste års beslutning på den ekstraordinære generalforsamling, kan i finde medlemmer på 55 år, som kan 

blive medlemmer i Old Boys klubben,” so come on boys”. 



 

 

Den sædvanlige statistik: 

 

Som skrevet, går statistikken fra generalforsamling til generalforsamling. Normalt har vi ca. 79 officielle 

spilledage til vores rådighed i Old Boys, men det er blevet noget anderledes i år. 

Der har været 16 dage vi ikke måttet spille, ca. 21 dage hvor vi blev nød til at spille uden lodtrækning, og en 

af vore fantastiske matchledere til at guide os på dagen. Men Leif meldte sig med det samme, jeg vil godt 

styre det 

hjemmefra –” super Leif”. Det bliver i alt til 21 dage med Leif ved roret. Så det lille regnestykke ser således 

ud. I alt 42 ”normale” officielle spilledage bliver det til her i 2020. Håber det bliver lidt bedre i 2021, men har 

min tvivl!   

 

I denne periode er der 2 medlemmer som har vundet førstepræmie 11 gange – Finn Bruun Sørensen, og Niels 

Eck Svenssen, så de er hermed de bedste scorende. Flest matchleder poster for 9 huller blev Verner Rysbjerg, 

med 15 gange. Flest matchleder poster for 18 huller blev Leif Jul Hansen, med 26 gange. Normalt ville disse 

medlemmer få vinen overrakt af mig, men i den nuværende situation, blive indsat på Covid-listen. 

Til orientering, er der til årets 42 officielle spilledage uddelt en førstepræmie til 51 medlemmer, hvilket giver 

en 

vinder procent på ca. 68 % - så kære medlemmer, længe leve klubbens sociale straffesystem. 

 

 

 

 

 

Afslutning: 

 

Jeg vil her til slut gerne takke min bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. I er jo samtidig matchledere, 

og gør alle et stort arbejde med at få vores medlemmer til at føle sig godt og fair behandlet i vores ugentlige 

spil. Selvfølgelig også en stor tak til vores 3 frivillige matchledere Preben og Klaus for 9 huller, og Asmus som 

hjælpe- 

matchleder for 18 huller.  

 

Formand Ernst Johnsen 

10 november 2020 

 


