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                                                                                                                                                                                                  1. 

 

 

Inden jeg starter min beretning, skal vi lige mindes klubbens afdøde medlem Hans Christensen. 

Hans var siden sin indtræden i bestyrelsen i 2017, kasserer indtil sin bortgang d. 9 maj i år. Hans var et 

fantastisk venligt og dygtigt menneske, som var meget rar at arbejde sammen med. Det ramte mig helt 

personligt da jeg fik beskeden. Jeg vil bede jer rejse jer til 1 minuts stilhed, for at mindes Hans. 

 

 

Indledning:   

 

Tak for endnu en dejlig sæson sammen med jer medlemmer her i Old Boys klubben af 1984. Men som alle jo  

har læst og hørt, bliver det min sidste sæson som formand i Old Boys klubben. Det har dog været det bedste 

Jeg har foretaget mig siden jeg stoppede på arbejdsmarkedet for 17 år siden. Jeg blev valgt til bestyrelsen i   

2008, men allerede i 2009 fik jeg tildelt posten som arrangør af alle udflugter. Og som alle kan regne ud, blev 

det til formandsposten i 2011. 

Denne bestyrelsespost, har i de 10 år jeg har været formand, givet mig så mange positive oplevelser sammen 

med alle jer medlemmer i vores dejlige klub. Men til jer der har været i bestyrelsen sammen med mig i årenes 

løb, skal der lyde en ekstra tak for et formidabelt samarbejde. Og jeg skal love for, at vi sammen har fået løftet 

klubben til noget helt særligt for en klub i klubben i KGc – tak for det. Dette gælder også jer jeg var sammen med 

inden jeg blev formand. Jeg vil lige bruge et minut til at nævne de medlemmer jeg har arbejdet sammen med i 

bestyrelsen i hele min tid.  

 

Poul Andreassen – Kurt B. Hansen – Poul Erik Larsen+ Preben Dyhr – Niels Frandsen – Erik L. Lauridsen – Henning 

Lauridsen - Gynther Hansen – Thorkild Skovboe – Knud Nielsen – Preben Jensen+ - Finn B. Sørensen – Bent Lykke 

Bent Nielsen - Lars Jacobsen – Knud Erik Hansen – Mogens P. Larsen – Jakob Jakobsen – Lars Mortensen – Hans 

Christensen+ Og selvfølgelig den nuværende bestyrelse –Jørn H. Nielsen - Leif J. Hansen - Jørgen Hansen – Verner 

Rysbjerg - Mogens Vindfeldt – Günther Siewertsen. I alt 26 medlemmer som indtil videre har ofret deres energi 

for klubbens ve og vel. Til jer alle – tusinde tak for et godt og konstruktivt samarbejde for Old Boys klubben af 

1984. 

 

Nogen har spurgt mig, hvorfor stopper du? Er du da træt af os – nej?  På ingen måde – meeen min alder, mine 

problemer efter mit sygdomsforløb, som desværre ikke er ovre endnu, samt alt det ekstra besvær under Covid 19 

– ”fy fanen” og selvfølgelig, mine alt for store diskussioner med den forhåndværende manager, har gjort at jeg er 

delvis udbrændt. Og så må det jo være sådan, at der skal nye kræfter til, hvilket er en helt naturlig udvikling i en 

klub af vores kalibre! 

 



Ændringer i klub regi:                                                                                                                                                         2. 

 

Som alle ved er venskabsmatcherne med Torsdags Seniorerne fra Fredericia ændret, hvilket er en længere 

historie, som jeg før har omtalt. 

 

 For år tilbage forsøgte jeg at få Haderslev med, hvilket ikke lykkedes, idet de ønskede at have deres damer  

med, hvilket blev definitivt stemt ned til GF. 

 

Men jeg har for nyligt afsluttet et længerevarende arbejde med en forespørgelse fra Ribe Old Boys, som ønskede  

at spille venskabsmatcher med os fremover. Bestyrelsen var enige i, at jeg skulle prøve at gennemførte dette.  

 

Jeg har sammen med deres formand aftalt at første venskabsmatch spiles 16 maj 2022 her i KGc. Det første 

spæde forsøg startede i 2019, hvor jeg havde meget korrespondance med den tidligere formand. Det faldt 

imidlertid til jorden, men jeg prøvede så igen i 2020 med den nye formand, hvor det egentlig gik meget godt, 

 men så kom Covid 19 ind i golfverdenen, og så var det umuligt at få gennemført. 

 

Men den største ændring i Old Boys i år, er uden tvivl bestyrelsens beslutning om at indføje den lille bane under 

klubbens paraply, hvilket vil sige, at nye medlemmer der gerne vil starte op på lille bane, eller nogle af vore 

”gamle” medlemmer som ikke føler de kan spille 18 huller som før i tiden, indgår på lige fod med alle andre i 

spillet om præmier, og muligheden for at deltage i klubbens forskellige events. Jeg fik ideen sammen med Verner, 

som pressede på alt hvad han havde lært. 

 

En par ændringer er, at jeg på foranledning fra Vagn fik oprettet fotokartoteket, samt handelspladsen, hvor der i 

årets løb er blevet handlet adskillige golfting. 

 

Årets højdepunkter: 

 

For første gang i flere år har klubben haft en hole in one, nemlig vores regelkyndige Jørgen Hansen, som sikkert 

har haft en lille fordel i det der med reglerne – altså, det drejer sig om at ramme hullet i første slag. Dette slag 

fandt sted i Kaj Lykke golfklub til årets herretur d. 30 august. Så der var øl til hele banden. 

 

Vi kunne så have haft endnu en hole in one, men desværre skete det i en anden klub i klubben, nemlig klub 20. 

Dette slag blev udført af Asger Brodde på hul 17. 

 

Et dejligt højdepunkt har også været at klubben i 2021 har fået 7 nye medlemmer – Ole Seistrup – Ronald  

Rasmussen – Bent Uhrbrandt – Peben Hansen -  Jens Chr.  Roskjær – Åge Almtoft  – og sidst men ikke mindst 

Kurt Simonsen. 

 

 

 

 

 



 

Årlige matcher: 

 

Dem har der været for lidt af i år, mest af alt på grund af Covid 19 efterslæbet. Først efter 19 april kunne vi så 

småt begynde at spille igen, men problemerne ødelagde rigtig meget for os alle i almindelighed, men for mig i 

særdeleshed. Desværre faldt åbningsmatchen og matchen mod KGc damerne til jorden, idet jeg havde svært  

ved at få matchprogrammerne til at fungere. Men d. 6/7 juni lykkedes det at få udflugten med ledsager op at  

stå, som i år gik til Tambohus kro. Det var i virkeligheden en aftale med kroen fra 2020, men som aldrig blev 

til noget. 

 Vinder i flere discipliner blev hans Hougaard. Desværre blev jeg for første gang i min tid i klubben afskåret fra  

at deltage på grund af sygdom. Det jeg fik fortalt var, at det var en rigtig fin tur, selvom de blev noget våde alle 

sammen. 

 

Vores klubmesterskab blev afholdt i fint vejr d. 2 og 4 august. I slagspil løb Ingolf med brutto scoren, og Henning 

med nettoscoren. For 9 huller vandt Keld Stableford konkurrencen, og Bent Lykke vandt færrest put. 

 

Den 16 august spilles ”Gordon” matchen, I ved den med fire køller – den vindes af Leif Kristiansen. 

 

Den 19 august var vi i Fredericia, hvor vi spillede venskabsmatch mod Torsdags Seniorerne. Vi fik klø – 327P 

mod deres 358. Old Boys drengene tog dog alle 3 nærmest flaget, og længste drive. Men de får klø når de 

kommer her i 2022, lover I det. 

 

Årets herreudflugt d. 30 august blev forrygende i Kaj lykke golfklub, matchen blev spillet i flot vejr, med en flot 

vinder i Finn B. Sørensen. Og som nævnt en hole in one fra Jørgens hånd. Samme dag blev der afholdt en fin 

flagmatch i Kolding, hvor vinderen blev Niels E. Svenssen. 

 

Således blev også ”Barfod matchen”  den 11 august med Niels E. Svenssen som vinder, og ”Gebismatchen”  den 

11 oktober med Erik Lauridsen som vinder, gennemført i henhold til matchprogrammet. 

 

 

Den sædvanlige statistik: 

 

Normalt fra GF til GF, så det holder jeg fast i. 

 

Desværre har der kun været 50 ordinære spilledage her i 2021 – dette er ud fra normale 78 spilledage, så 

derfor har jeg ikke brugt tid på at lave statistik over dette, idet det ikke giver den store mening. Jeg kan dog 

fortælle at de 50 spilledage rent vejrmæssigt blev fordelt på følgende måde. 

25 dage med sol – 16 dage med fint vejr – 6 dage med regn – 2 dage med frost – og 1 dag med tåge. 

 

Men jeg synes at min normale statistik med mest deltagende matchledere for både 9 og 18 huller skal belønnes. 

Dette gør sig også gældende for dem der har vundet flest gange. Medlemmer der har vundet i både 9/18 huller, 

samt diverse Texas og holdspil for 18 huller tæller med. For 9 huller er det kun Stableford der tæller.  

Det har nu altid været min måde at gøre det på, men måske det bliver anderledes fremover- hvem ved? 



Afslutning: 

 

Først tak for endnu et godt år i Old Boys klubben, medlemmerne imellem, hvor der intet, udover Covid, har været 

noget at beklage sig over fra min side, og jeg har heller ikke fået nogen klager fra jer medlemmer. 

 

Derudover vil jeg gerne takke jer alle for god ro og orden under beretningen. Der var så meget andet jeg havde 

lyst til at berette om, men der er jo meget vi skal nå i aften, så derfor slutter jeg her. 

2021.10.27 

Formand. Ernst Johnsen 

 

 

 


