
OLDBOYS,S GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG DEN 23. OKTOBER 2018 

Formandens beretning. 

Velkommen til vores generalforsamling, det har været et godt år for klubben og 

dens medlemmer. 

Vi har haft et fantastisk vejr i denne sommer næsten 3 måneder med sol, 

Så der har ikke været nogen undskyldning for ikke at spille golf.  

Vi har spillet hele året igennem. 

Vi er i dag 108 medlemmer 

Lidt mindre end sidste år, men i betragtning af at hoved klubben som sådan har 

mistet en del medlemmer de sidste år, må vi sige at det er fint. Jeg har kigget i vores 

medlemsliste fra 2012 og fra den og til nu er der 25 der ikke spiller golf længere  

Nye poloer: 

I år fik vi udskiftet de gamle poloer med nye i en lidt skrappere farve, der har været 

delte meninger med den, men jeg tror alle har accepteret den, mange andre klubber 

syntes den er flot. 

Vi siger tak til Jysk energi som har været vores sponsor med ikke mindre end 

15.000.-. 

Hvordan er vores tirsdage så gået i det forløbne år. 

Efteråret kom hurtigt med regn og regn, banen blev allerede vendt den 21. 

november og den første sne kom i december, så det var dage med 30 40 spillere. 

Tirsdag den 19.december 

 ” JULEFROKOST ” 

Da vi kom ind var der kommet 23 andre old boys til, samlet var vi 81, som startede 

med terning kast. 

Det gik ud på at man skulle kaste 5 terninger, som Peter Hugo havde lavet, og dem 

der fik flest point/øjne kunne vinde en af 4 ænder som Kvickly havde sponsoreret. 



Derefter havde vi pakkefest, det gav en voldsom trængsel og alarm, men festlig blev 

det, og der blev serveret gløgg til alle. 

Frokosten blev startet med : Det kimer nu til Julefest 

Så startede vi på Menuen som var: sild – Tarteletter med hønsekød – Ribbensteg og 

hjemmelavet leverpostej, og Gerdas Risalamande. 

Der blev fortalt en masse sjove historier af medlemmerne, og sunget julesalmer. 

Det nye år 2. januar startede med fint vejr 35 spiller i høj sol. 

Der var ikke udsigt til vinter, så det meste af januar og februar var der en 40 til 50 

spillere,  

Tirsdag den 27-02-18 

En meeeeeeget kold formiddag ( -16 grader) mødte 15 spillere op til 18 huller og 7 

spillede 9 huller. 

Sangen : “Sneflokkene kommer vrimlende ” passede ganske godt en overgang, mens 

kulden bed i kinder og i hænder. 

Tirsdag den 6. Februar 2018 

Vejrmeldingen lød på  5 til 10 cm. sne, og tø til natten, så det var et spørgsmål om 

golf eller en gang Bowling. Vi valgte golfen, og godt for det. Der kom 9 seje gutter til 

18 og 4 til 9 huller.                                Der var masser af sne overalt, men det 

lykkedes at finde vores bolde , så tabet var begrænset. 

Sangen var: Nu står Urt og Busk i skjul 

Tirsdag den 20. Marts 2018 

Vi startede med forårs sangen: den lille Anemone 

Tirsdag den 24-4-18 

På en dag med megen blæsevejr gik 62 seje OBspillere ud. 

Da vi kom ind fik vi varmen: Nu er dagen fuld af sang. 

Mandag den 31-4 Ottos fødselsdagsmatch 

Otto havde inviteret alle OBspillere til en match samt efterfølgende frokost, øl og 

præmier. 



En særdeles hyggelig dag, godt nok i regn og bulder og brag og en afsluttende 

golfmatch efter 9 huller, men det kunne ikke tage humøret fra de mange fremmødte, 

der kvitterede med sang, en dejlig gave samt en flot tale af Jens Visholm til 

fødselslaren. 

Tirsdag den 8.maj 2018 

Så kom sommerren med sol og 25 grader, en skøn dag hvor alle kom af huse 

78 golfspiller med 53 til 18 huller og 25 til 9 huller. 

Tirsdag den 29. maj 2018 

Da 32 spillere var i Tyskland og 16 andre til Samarbejds match i Struer, var 18 huller 

aflyst 

Tirsdag den 26 juni 2018 

Da der var 30 spillere i NVJ til Samarbejdsklubbernes turnering, var det småt med 

deltagere til tirsdags matchen 

39 spillere i det skønneste sommervejr, godt fyldt med dyr som angreb vores nye 

poloer. 

Tirsdag den 3. juli 2018 

Så kom den store dag : matchen mod Damerne/Pigerne 

Vejret var lidt køligere end alle de andre dag, men fint golfvejr. 

72 spillere til 18 huller og 14 spillere til 9 huller, flot med 86 deltagere til matchen. 

Holdmatchen blev fundet ved de gennemsnittet af de 5 bedste damer, og 9 bedste 

oldboys 

Damerne/Pigerne fik 37,0 og Oldboys vandt med 38,9 

Tirsdag den 7. august 

Vores sommer udflugt var i år Ikast Golfklub, vi startede i bus fra golfklubben i 

Lemvig, vejret var perfekt, dejlig varmt uden at være ubehageligt. Banen i Ikast var 

som alle baner, brændt af på grund af tørken. 48 deltagere. Det med bussen var en 

sucse, så mon ikke vi kan gøre det samme til næste år. 

Tirsdag den 28. august 2018 



32 spillere deltog i Samarbejds klubbernes match i Sydthy, hvor vi vandt dagens 

match med 

477 point imod Struer på 2. pladsen med 468 point, 

Lemvig fører turneringen med 85 point foran Struer 

Derfor var der ikke mange til matchen herhjemme 22 til 18 og 14 til 9 huller 

Tirsdag den 4. sept 2018 

Første afdeling af OB klubmesterskabet 2018 blev spillet i dag som slaggolf, hvor 

højeste score på et hul var hullets par+5 slag,  feks    hul 8:  3+5= højest 8 slag. 

(  gerne mindre  :-)  ) 

Tirsdag den 11: september 2018 

Anden afdeling af klubturneringer skulle spilles i dag. Vejret var absolut imod 

spillerne, stiv vind og masser af regn, hvilket desværre betød, at ganske få seje 

spillere var mødt op. 

Det laveste antal nogen sinde 6 deltog 3 fuldførte. 

Spillemæssigt har det været et godt år. 

Hvad så med vores udenbys matcher: 

Vi startede i Region Vest med Holmsland den17. maj, der deltog 24 spillere, vi fik 

en 2. plads efter Holmsland. 

21. juni var vi i Holstebro, der deltog 19 spillere, vi blev sidst med 11 point, 

Holstebro vandt med 75 point. 

Den 9. august havde vi klubberne Herning-Holstebro-Dejbjerg og Holmsland på 

besøg vi var 120 spilere deraf 31 fra Lemvig, vi vandt matchen med 93 point og fører 

nu turneringen med 181, Holstebro med 105 og Dejbjerg med 80. 

Det var den dag hvor banen var afsvedet og tør så boldene løb langt og der var meget 

høje scorer. 

Den 20 september var vi i Herning, vi deltog med 15 spillere og klarede os fint fik 31 

point og ligger nu i spidsen med 95 point foran Dejbjerg. 



Sidste match i Dejbjerg den 4. oktober, vi deltog med 18 spillere, og det lykkedes os 

trods Dejbjerg store sejr på hjemmebane med 102 point mod vores 20 point at vinde 

den samlede turnering og den flotte plakette.   

Samarbejdsgruppen: 

Første match var mod Struer den 29. juni 100 spiller vi deltog med 16, vi blev 

næstsidst med 393 point, Struer vandt med 469. 

26 juni var vi 30 spillere i NVJ vi vandt matchen med 406 mod 2. NVJ med 366 og 

ligger nu 11 point efter Struer. 

24 juli havde vi dem på besøg i alt 110 spillere. Vi deltog med 48 og vandt matchen 

Stort og fører nu turneringen med 76 point foran Struer på 2. pladsen 

26. august i Sydthy med 31 spillere, vi vandt matchen og udbyggede føreringen mod 

Struer til 86 point. 

Matchen på neutral bane var den 25 september i Harrevig, vi deltog med 28 spillere 

Vandt matchen og turneringen for hele året, og her er præmien. 

Har vi for mange matcher ? 

Vi har haft 12 matcher som har krævet tilmelding, 5 matcher i hver af vores 

turneringer, 1 udflugt og 1 match mod damerne, er det for meget. Da PH viste vores 

plan til en anden spiller i Herning, spurgte han dybt forundret, har i så mange 

matcher. 

Holstebro med 19 og Struer 16, men den dag var vi 32 spillere i Tyskland, Herning 

med 15 og Dejbjerg med, ellers har der været pænt fyldt op. Men det er Herning 16 

og Dejbjerg 17 det kniber mest med? Hvorfor gider I ikke de 2 baner eller hvad?  

Efter den sidste match i Dejbjerg er jeg kommet til en helt anden konklusion, I har 

vist, at når det gælder, så tropper i op, jeg er stolt af vores oldboys klub, stolt af at vi 

kan vinde begge vores turneringer, stor tak til alle Jer der har gjort det muligt, og har 

været med til at skabe stor respekt om vores oldboys klub.     

 

 

 



 

Årets flittigste spiller: 

Ja hvem er det, det er en, der har deltager i sår og sige alt, der har med vores klub at 

gøre. 

Der er mange der har deltaget, og kampen har været hård for at finde den rigtige.    

For at gøre det helt retfærdigt, har vi taget den der har deltaget i flest af vores matcher 

ud over almindelig tirsdags matcher:  Vinder blev Poul Pallestoft,   

Årets klubmester 2018: 

Ole Wagener  88  96  184 

Peter Schmith Madsen 97  111   208 

Helge Lyng  102  120  222 

Tysklandsturen: 

Vores 10 tur, jubilæums tur og sidste tur jeg arrangerede.                                              

Vi havde en fin tur med masser af godt golf og et dejligt flot sommervejr. 32 

nybarberede flotte fyrer i klubbens nye trøjer sørgede for at repræsentere Lemvig 

Oldboys flot i den tyske natur, en skøn afslutning på 10 fantastiske år, som jeg med 

en vis vemod tager afsked med. 

Jeg håber at andre vil føre traditionen videre, på eller anden måde. 

 

Samarbejdet med Klubben og Bente.  

Har været fint, det er ikke meget vi hører fra klubbens bestyrelse, så det er Bente på 

kontoret vi har væres daglige snak, Bente hjælper os med lave lister og scorekort til 

vores tirsdags matcher og har hjulpet til, ved vores store matcher, så tak til Bente 

 Vores Gerda. 

Vi er glade og tilfredse med den mad Gerda laver til os, prisen kan vi ikke klage over.                                     

Tak til Gerda for hendes sponsor støtte til klubben i form af alle 1. pladser, det er 

dejligt med så godt et samarbejde, tak til dig Gerda.  



Bestyrelsen: 

Vi har haft et godt år uden problemer, Ole forlader os nu efter 4 år i bestyrelsen 

Jeg vil gerne sige dig en stor tak for det arbejde du har gjort, og give dig en lille gave 

fra klubben. 

Også tak til Arne og PH for et godt år, I har gjort det nemmere for mig som formand, 

nemmere når man har en bestyrelse, hvor alle arbejder efter samme mål, og er 

enige om, at det vigtigste er:  

At vi har en god oldboys klub, hvor der er plads til alle, uanset om man spiller 18 

eller 9 huller, og det sociale er i højsæde. 

Tak til alle medlemmerne, for et godt år, det er dejligt når alle er glade og tilfredse, 

og altid støtter op til vores arrangementer matcher og udflugter, det lover godt for 

det kommende år. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


