
Referat af OldBoys Generalforsamling den 27. oktober 2022 

46 stemmeberettige medlemmer mødt 

 

1. Valg af dirigent 

Chresten Ross valgt. Chresten konstaterede generalforsamlingen lovligt 

indkaldt og beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning 

Leif aflagde neden viste beretning. Der var efterfølgende ingen indsigelser eller 

spørgsmål. 

Endnu et år med visse påvirkninger udefra. Vi har på trods af periodiske Covid-19 

restriktioner, haft turneringer i vinterperioden med ganske få restriktive påvirkninger. Vi 

fulgte nøje myndighedernes, DGU’s og Holstebro Golfklubs udmeldinger om mulighederne 

for spil, og under hvilke forudsætninger dette kunne ske. 

Fra foråret har vi spillet uden specielle restriktioner. Lad os håbe det forbliver sådan. Det er 

bestyrelsens opfattelse, at vi har fulgt alle relevante retningslinjer, og omsat disse til OldBoys 

spil på en korrekt og sikker måde. 

Inge Christensen tilbød sidste vinter, at afholde kurser i Livgivende førstehjælp. Tak for det. 

Tre kursusforløb blev gennemført, så nu har en del af os enten fået lært noget nyt, eller fået 

opfriske tidligere tillært viden. 

Nogle faktuelle tal ol. 

1. Vi er 72 medlemmer. Det er 1 medlem mindre end sidste år på samme tidspunkt. Vi 

forventer et medlemstal i indeværende år på 65 

2. Gennemsnitlig antal deltagere ved torsdagsturneringerne har været 35. Det er også 1 

spiller mindre end forrige år. 

3. Vi har afholdt 1 bestyrelsesmøde i løbet af året 

4. Søren vil om lidt gennemgå regnskabet for året, som er revideret med en blank 

påtegning, og udviser et lille overskud. Egenkapitalen er nu på godt nittentusinde. 

Bestyrelsen anser resultatet som værende tilfredsstillende. Der har ikke i årets løb 

været hændelser af usædvanlig art, og de senere års principper for budgettering 

fastholdes. 

5. Sommerudflugten gik i år til Hjarbæk Fjord Golfklub. Vejret gjorde opmærksom på 

sig selv med et par ordentlige vaskere. Alt i alt var turen en god oplevelse for 24 

deltagere. 

6. Årets kamp med/mod Tirsdagsdamerne er ikke blevet afviklet. Tirdagsdamerne skulle 

arrangere årets turnering, men glemte det rent faktisk. Vi må forvente at få en 

indbydelse næste forår. 

Samarbejdet mellem OldBoys og klubbens bestyrelse og ledelse har været ret uformelle 

snakker med Kristian Grud, samt to fællesmøde mellem klubbens bestyrelsesrepræsentanter 

og repræsentanter for alle KIK’erne. Vi anser samarbejdet for saglig og godt. Vi er dog ret 

uforstående overfor bestyrelsens krav om, at vi i vinterperioden skal afvikle turneringerne 

med løbende start. Dog >gunstart< på månedsafslutningsdage. Selvfølgelig retter vi ind. 



Turneringerne om torsdagene er afviklet på sædvanlig kompetent vis af Christian og af 

Jens Christian. En stor tak herfor. Det er jo selve kernen i såvel det sportslige som det sociale 

i OldBoys klubben. Det er egentlig ganske uretfærdigt, at netop dette fylder så lidt i min 

beretning, men tag det som udtryk for at planlægning og gennemførelsen er mere end 

godkendt. 

Kasserer jobbet varetages kompetent af Søren. Som det vil fremgå om lidt vil man kunne se 

resultatet af årets bogføring, regnskab og næste års budget. 

Vi i bestyrelsen planlægger det kommende år gennemført stort set efter samme principper 

som det afsluttede år, altså Evolution fremfor Revolution. Vi er ikke her og nu bekendt med 

elementer i fremtiden der forhindrer dette. 

Sluttelig vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et godt og givtigt samarbejde. Også tak til 

revisor. 

Og sidst men ikke mindst en stor tak til alle OldBoys medlemmerne, for jeres deltagelse i 

såvel det sportslige i dette herlige golfspil, som i det sociale liv der knyttes hertil. I er vores 

ambassadører udadtil, og netop derfor har I fortsat en forpligtelse til, at advokere overfor 

potentielle nye medlemmer, når det vil være betimeligt. 

Beretning overgives hermed til Generalforsamlingens behandling, tak. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

Søren gennemgik revideret årsregnskabet, som blev godkendt. 

Revideret årsregnskab ligger på hjemmesiden. 

Søren benyttede lejligheden til at minde om, ja næsten kræve, at man betaler sin 

matchfee samtidig med tilmelding! 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og matchfee. 

Søren gennemgik kommende års budget, som indeholder en forventet stigning 

på kr. 20,- for spisning i.f.m. månedsafslutninger, og forventet stigning på kr. 

10,- pr. flaske vin til præmier. 

Forslag om uændret kontingent, kr. 300,- og uændret matchfee, kr. 20,- blev 

sammen med budgettet godkendt. 

Budget ligger på hjemmesiden 

5. Indkomne forslag 

Neden viste forslag var fremsat af Hans Salquist 

 

Forslag til afstemning ved Old Boys Generalforsamling 2022. 

  

Fra sæsonstart 2023 er Tee 55, på Skovbanen, det primære Tee Sted, ved 

klubmatcherne.  

De medlemmer, der ønsker andet Tee Sted, skal fortsat have denne mulighed. 

Forslaget er fremsat for at følge anbefalingerne fra golfbox. 



  

Hilsen 

  

Hans Salquist 

26-393 

Hans begrundede sit forslag med bedre flow under spil, og dermed større 

spilleglæde. Leif/bestyrelsen anbefalede generalforsamlingen ikke at vedtage 

forslaget, som vurderes at medføre en stor manuel administrativ byrde uge efter 

uge. Efter kort drøftelse meddelte Hans, at han ikke ønskede forslaget til 

afstemning. Chresten konstaterede efterfølgende, at 

bestyrelsen/turneringsledelsen afvikler kommende turneringer efter hidtidige 

principper. 

6. Valg af bestyrelse: 

   a. Formand (Leif Blomberg genopstiller) 

   b. Kasserer (Søren Rasmussen genopstiller) 

   c. Matchleder (Christian Lindhard genopstiller) 

   d. Matchlederassistent (Jens Christian Christiansen genopstiller) 

Ingen modkandidater. Chresten konstaterede, at bestyrelsens medlemmer er 

genvalgt 

 7. Valg af revisor (Peder Arberg genopstiller) 

Ingen modkandidat. Chresten konstaterede, at revisor er genvalgt 

 8. Eventuelt 

Hans Salquist og Peder Gerner Hansen forespurgte/foreslog at kommende 

turneringer oprettes i GolfBox lidt tidligere, eller evt. oprettelse af flere 

kommende turneringer. 

Christian begrundede princippet med kun 1 åben turnering og sammenhænget 

med betaling, og gjorde opmærksom på, at turneringskalender ligger på 

hjemmesiden og er ophængt på opslagstavlen. 

Chresten konstaterede generalforsamlingen afsluttet. 

Leif/bestyrelsen takkede Chresten for kompetent ledelse af generalforsamlingen, og takkede 

samtidig alle fremmødte for deltagelsen. 

ref: Leif 

  

 


