
Formandens beretning 2022.

Det var mit første år som formand og jeg vil gerne sige tak for en god sæson sammen med alle 
medlemmer af old boys klubben.
Særlig tak til alle jer i bestyrelsen og alle matchlederne som har lavet et stort arbejde for klubben.
Det har igen været et år uden de store problemer, så det har været nemt at være formand.
Den største ændring i år var at man skulle skrive sig på i golfbox 4 dage før  - men det er jo lykkes 
alligevel at få alle ud og spille.
Vi har i år afholdt 3 bestyrelsesmøder og referaterne ligger på hjemmesiden.

Vi har i år haft mange arrangementer oven på coronaen.
Vi startede med åbningsmatch med mange præmier.

12 maj Spillede vi mod Ribe og vandt stort.
Det var en fin dag i flot vejr – kun maden i restauranten lavede lidt skår i glæden da det var 
særdeles ringe og ikke det der var bestilt.

6 og 7 juni afviklede vi udflugt med ledsager som gik til Frederik den 6 kro i Odense og vi spillede 
på Langesø og Odense Golfklub.
Vi havde et par gode dage med fin mad og godt hotel.
Førstepræmien var et gavekort på 2 x greenfee til Copenhagen golf på Amager til en værdi på 2000 
kr. og som Nordic golfers havde sponsoreret blev vundet af Eva og Henry.

Den 13 juni havde vi Old Boys mod kgc damer og pokalen blev vundet af Old boys klubben.
En fin dag i flot vejr hvor vi startede med kaffe og rundstykker.
Der var ca. 50 deltagere.

1 og 3 august fik vi afviklet vores klubmesterskab.
Klubmester for 9 huller blev Ole Sejstrup og vinder af putte konkurence blev Gunther Siewertsen.
Klubmester for 18 huller bruttoscore blev Johnny Petersen og nettoscore Erik Lind Lauridsen,
Tillykke til vinderne.

10 august spillede vi mod Torsdagsseniorerne fra Fredericia i flot vejr med solskin og ingen vind.
Traditionen tro vand vi på hjemmebane og Fredericia måtte aflevere pokalen til Old Boys klubben.
En god dag der blev afsluttet med fælles frokost i klubhuset.

17. august spillede vi Gordon math på lille bane og pokalen blev vundet af Finn Bruun Sørensen.

Vi har som sædvanlig hen over året spillet gebis og barfod match og vi vil senere overrække pokal 
mv. til vinderne og nr. 2 og 3.

I må meget gerne agitere for nye medlemmer da der hvert år er nogle der falder fra og det ville være
godt at bibeholde det nuværende antal medlemmer.

Vi slutter jo sæsonen med matchleder og præmier her ved generalforsamlingen, men man kan jo 
som vi plejer skrive sig på golfbox og spille alligevel, som der er nogle der spiller hen over 
vinteren.
Til slut vil jeg gerne takke alle for det gode humør og for opbakningen til vores lille klub.

Med venlig hilsen
Leif




