
Beretning OldBoys Generalforsamling den 28. oktober 2021 

 

Endnu et år med uafvendelige påvirkninger udefra. Vi har som følge 

af Covid-19 restriktionerne måttet aflyse en halv snes planlagte 

turneringer, og har haft turneringer med løbende start. Vi fulgte og 

følger nøje myndighedernes, DGU’s og Holstebro Golfklubs 

udmeldinger om mulighederne for spil, og under hvilke 

forudsætninger dette kan ske. 

Fra den 24. juni har vi spillet som i de gode gamle dage, 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. 

Nogle “kedelige” faktuelle tal ol. 

• Vi er 73 medlemmer. Vi forventer et medlemstal i indeværende 

år på 65 

• Gennemsnitlig antal deltagere ved torsdagsturneringerne har 

været 36 

• Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året 

• Søren vil om lidt gennemgå regnskabet for året, som er 

revideret med en blank påtegning, og udviser et underskud på 

godt titusinder. Egenkapitalen er nu på godt attentusinde. Det 

lyder måske lidt mærkeligt at sige, at bestyrelsen anser 

resultatet som værende tilfredsstillende. Ved fremlæggelse af 

budgettet på sidste års generalforsamling gav vi udtryk for den 

holdning at den daværende egenkapital var større end 

nødvendig for at kunne modstå løbende likviditets behov. Vi 

planlagde derfor nogle aktiviteter, hvor engangsomkostninger 

kom flest mulig af medlemmerne til gode. Først og fremmest 

hele arrangementet i anledning af vores fyrre års fødselsdag. 

 



 

• Bestyrelsen fastholder budgetmæssig princippet om at 

kontingentet skal kunne dække kapacitetsomkostningerne, og 

at turneringsfee skal dække variable omkostninger. Dette 

princip har de sidste to år vis sin robusthed under de forskellige 

udefra kommende påvirkninger som følge af covid-19 

restriktionerne. Mere herom når Søren fremlægger budgettet 

• Med vore to trænere har vi i år haft fire torsdags fællestræning. 

Vi synes dette har være positiv i sig selv, men deltagelse faldt 

efterhånden. Vi planlægger ikke gentagelse. 

• Sommerudflugten gik i år til HarreVig Golfklub. Rigtig god bane, 

god mad og godt vejr gjorde turen til en god oplevelse for 25 

deltagere. 

• Årets kamp med/mod Tirsdagsdamerne endte retfærdigvis 

med, at vi igen har håneretten. I 2022 er det Tirsdagsdamerne 

der er vært og arrangør. Deltager antallet for såvel 

Tirsdagsdamerne som for OldBoys er ikke tilfredsstillende. 

Samarbejdet mellem OldBoys og klubbens bestyrelse og ledelse har 

hovedsagelig været ret uformelle snakker med Kristian Grud, samt et 

fællesmøde mellem klubbens bestyrelsesrepræsentanter og 

repræsentanter for alle KIK’erne. Vi anser samarbejdet for saglig og 

gnidningsfri. Altså fuldt tilfredsstillende. Vi, OldBoys, har ikke indtil 

nu været involveret i processen om herredag om torsdagene, 

startende næste år. Går ud fra dette vil ske når planerne skal føres 

ud i livet. Kan forstå, at MensSection og Torsdagsherrerne er 

kontaktet. MensSection skal som jeg har forstået flyttes fra tirsdag til 

torsdag. 

 

 

 



 

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. Et noget 

bureaukratisk MobilPay system er efterhånden tilpasset dagligdagen 

og kører nu fornuftig. 

Torsten har planlagt og gennemført succesfuld Tysklandstur. 

Tysklandstur planlægges at fortsætte også næste sommer. 

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. Ikke flere revolutioner a’la covid-19, 

men evolution, f.eks. spil to - tre gange næste år på Storåbanen. 

Måske en tur til naboklub bane udover sommerturen. Vi har 

besluttet at fjerne tilskuddet til udflugt, hvilket vil fremgå af Sørens 

budgetfremlægning. 

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 en forpligtelse til, at advokere overfor potentielle 

nye medlemmer, når det vil være betimeligt. 

Beretning overgives hermed til Generalforsamlingens behandling, 

tak. 


