
OLD BOY´S KLUBBEN 
AF 1984 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2022 

Hele bestyrelsen på nær Mogens Vindfeldt  var til stede 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat 
2. Orientering om diverse fra formanden 
3. Økonomi 
4. Forventede udgifter indtil 01.12.2022  
5. Arrangementer/ udflugter resten af sæsonen 
6. Pris for middag ved arrangementer 
7. Eventuelt 

 

Ad.1.  Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt 

Ad. 2. Orientering om diverse fra formanden 

              Greenkeeper 

Formanden var blevet udskældt af greenkeeper der havde påstået at Old Boys ikke over 
holdt reglerne, og at 9 hullerne ikke havde fået tilladelse til at starte på bagni på 18 huls 
banen. Konflikten er efterfølgende løst ved Jens Elvangs mellemkomst, idet Ols Boys ikke 
har gjort noget forkert. 

              Cafe KGC 

 Efter matchen mod Ribe havde formanden fået en mail fra Ribe, hvor de udtrykte         
utilfredshed med maden i restauranten. Formanden har vist mailen til restauranten, der 
dog ikke mente at kunne gøre noget ved det. Vi havde i øvrigt fået en anden menu en den 
der var bestilt. 

Der var heller ikke den store tilfredshed med maden d. 13/6, hvor vi spillede mod kgc 
damer 

 

 



Scorekort ved match 

Scorekort har ikke ligget klar når match deltagerne ankommer, hvilket har givet en del     
forvirring. Formanden vil anmode Jens Elvang om, at kontoret har udskrevet kortene før 
deltagerne møder op. 

 

Ad. 3. Økonomi 

Kassereren redegjorde for klubbens økonomi pr. 15. juni 

Der er 80 betalende medlemmer, hvilket giver kontingenter på 34.000. Periodens overskud er på 
kr. 15.170, og indestående i Sparekassen udgør kr. 41.566. Heri indgår kr. 8.000 fra Kommunen der 
skal anvendes til en udflugt. 

Ad.4.Forventede udgifter indtil 01.12. 2022 

Der forventes indkøbt bolde i efteråret. Vin og øl kort er indkøbt i foråret og vil kunne slå til året 
ud. Herudover vil der blive afholdt udgifter til udflugten samt lidt diverse udgifter til gravering af 
pokaler m.v. 

Ad.5. Arrangementer/ udflugter resten af året 

Venskabsmatch mod Fredericia afholdes den 10.08.2022 i Kolding. Der forventes ikke udgifter 
hertil, ud over vinpræmier der er indkøbt. 

Udflugt for kommunalt tilskud afholdes d. 29.08.2022. Udflugten går til Varde Golfklub. 

Pris pr. mand incl. Spisning kr. 355. 

Turen vil være gratis for deltagerne, idet klubben betaler det der evt. ligger ud over det 
kommunale tilskud. 

 

Ad.6. Pris for middag ved arrangement 

Der skal fremover laves en skriftlig aftale med restauranten omkring menu og pris. 

Prisniveau ved venskabsmatch mod Fredericia kr. 160 

 

Ad.7.Eventuelt 

Hjemmesiden blev kort drøftet. Alt skulle nu være opdateret. 

 

For referat 

Leif Kristiansen 



 

 

 

 

 

 

 

 


