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Referat fra ordinær generalforsamling 2018 

 

Lemvig Old Boys Klub afholdt generalforsamling tirsdag, den 23. oktober 2018 i klublokalerne i 

forlængelse af tirsdagsmatchen. 

 

Generalforsamlingen blev afviklet efter samme skabelon, som vi plejer. Først en match over 18 

huller herefter selve generalforsamlingen efterfulgt af de traditionelle gule ærter med pølse, flæsk 

og dertil en øl og en snaps, alt betalt af klubbens kasse. Til sidst præmieuddeling til vinderne af 

dagens match. 

Tirsdagen bød på kraftig blæst og begyndte med kraftig regn. Derfor besluttede formanden at 

udsætte starten på matchen en lille halv time. Vinden betød svære betingelser for spillerne. Vejret 

var derfor en medvirkende årsag til at kun 19 golfere spillede 18 huller og 10 spillede 9 huller, 

pointhøsten blev tilsvarende lav.  

Formand Otto Schumann slog på klokken og indledte generalforsamlingen med at byde velkommen 

til de i alt 75 fremmødte. Det friske blæsevejr smittede af på dagens sangvalg, som blev: Blæsten går 

frisk over Limfjordens vande. Jørn Agger slog som sædvanlig tonen an til den store forsamling, som 

brummede lystigt med. 

Herefter tog formanden hul på dagsordenen, hvor første punkt var valg af dirigent. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent. 

Formanden foreslog Christian Nielsen til at dirigere eftermiddagens slag. Da der ikke 

kom andre foreslag blev Christian Nielsen valgt med stort bifald. 

Christian takkede for valget og tog straks dirigentstokken og dirigerede myndigt 

forsamlingen gennem dagsordenens punkter 

Dirigentens første opgave var at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt 

varslet, hvilket var opfyldt. 

Dirigenten overgav herefter ordet til Formanden til næste punkt ”formandens 

beretning”. 

     

Punkt 2. Formandens beretning. 

Otto Schumann indledte sin beretning med, at det har været et godt år for Old Boys 

klubben og dens medlemmer. 

Formanden havde taget årets temperatur og konstaterede, at vi har haft et fantastisk vejr 

i denne sommer, med næsten 3 mdrs. Sol. Så der har ikke været nogen undskyldning 

for ikke at spille golf? (Dog har vi oplevet enkelte afbud f.eks. sygdom, bl.a. formandens 

dårlige skulder – sekretærens bem.) 

Så det fantastiske vejr har betydet af vi har haft spillere på banen hele året.  
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Konstaterede at vi d.d. er 108 medlemmer, mod 115 sidste år, altså en lille tilbagegang 

ift. sidste år. 

 

Otto omtalte vores nye klubdragt (polo), som har fået en lidt skrappere farve. Blandt 

klubbens medlemmer er der delte meninger om poloen, men formanden mener, at alle 

har accepteret den, og i hvert fald har mange fremmede klubber givet udtryk for deres 

respekt for vores nye dragt. (troede kun det var vores koner der er skrappe. Om den 

nye dragt; hvem ved måske har den skabt så megen respekt, at det er dragtens skyld at 

vi i år hjemtage 2 trofæer? Sekretærens bem.) 

 

Hvordan er vores tirsdage så gået i det forløbne år, fortsætter Otto sin beretning med 

en ny temperaturmåling. Efteråret kom hurtigt med regn og regn. Banen blev vendt til 

vintergreens allerede den 21. november og de første snefnug kom i december. Det 

betød dalende tilslutning med dage med kun 30 til 40 spillere.  

 

Herefter resumerede formanden fra året der er gået, begyndende med 

julearrangementet den 19. december. I år prøvede vi at skifte det sædvanlige bingo ud 

med pakkespil. Det blev en stemningsfyldt og hyggelig juleafslutning i OB med 81 

glade og forventningsfulde ”drenge”. 

 

Årets flittigste spiller med flest spillede matcher suverænt Poul Pallestoft,  

 

Klubmester i 2018 blev Ole Wagener med 184 slag. Peter Smith Madsen blev nummer 

2 med 208 point og Helge Lyng nummer 3 med 222 point. 

 

Tysklandsturen blev den 10. og sidste i rækken, idet Otto sidste år havde besluttet at 

slutte på toppen, så med turen i 2018 sluttede Otto som rejsearrangør til Tyskland. Det 

blev en vellykket tur, med gode golfbaner i flot Tysk natur og et dejligt hotel, og så i 

det mest fantastiske vejr samt i vores nye flotte klubdragt 

Otto slutter med at han tager afsked med en succesfuld afslutning på en 10 år lang 

golfrejse til Tyskland, med en vis vemod. Hvorimod vi spillere, der har været med en 

eller flere gange tager afsked Ottos golfrejser med stor vemod. 

Otto håber at traditionen vil blive videreført på en eller anden måde. 

 

Samarbejdet med Sekretariatsleder Bente Knudsen og vores klubledelse fungerer 

tilfredsstillende. Bente er vores tovholder mht. kontakt, hjælp med lister , scorekort, 

opdatere spillernes resultater til golfbox ifm. Matcher. Tak til Bente. 

 

Endelig en stor tak til Gerda for den gode mad og sponsorater af 1. pladserne om 

tirsdagene. 

 

Otto takkede endvidere Vagn Møberg for arbejdet med at styre medlemmerne, der 

spiller 9 huller. Dette var ved en fejl ikke blevet indført i formandens papir. 

 

Formanden fortsatte med at takke sine bestyrelses kolleger for godt samarbejde, og 

nævnte at det altid er nemmere at være formand, når man har en bestyrelse, hvor alle 

arbejder mod samme mål: ”at vi har en god Old Boys Klub, hvor der er plads til alle. 

Otto rettede en stor tak og overrakte en gave til Ole Wagener for en stor indsats i sine 

4 år i bestyrelsen, idet Ole pga. udlandsrejser ikke ser sig i stand til at deltage i 

bestyrelsesarbejdet. 
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Formanden sluttede med at takke alle medlemmer for et godt år, og at det er dejligt at 

møde glade og tilfredse Old Boyser, som støtter op om vores aktiviteter. 

 

 

Det vigtigste er at vi har en god OB klub, hvor det sociale er i højsædetog hvor 

der er plads til alle uanset niveau. 

 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til Formandens beretning, da det ikke 

var tilfældet, var beretningen godkendt. 

Link til: a OLDBOYS formandensberetninggeneralforsamling 2018.docx 

 

Punkt 3.  Fremlæggelse af regnskab 

Kasserer Arne Gottlieb gennemgik regnskabet for 17.10.17 – 23.10.18 grundigt. 

Regnskabet udviste et lille underskud på 4.815 kr., hvorefter Old Boys klubben har en 

beholdning på 36.711 kr., heraf en kontant beholdning på 510 kr. 

Udover kontant beholdning har klubben en beholdning af trøjer. 

Dirigenter spurgte om der var bemærkninger til regnskabet, og da dette ikke var 

tilfældet var regnskabet 2017/18 godkendt. 

Link til regnskab 2017-2018.a Regnskab 2017-18.docx 

 

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag. 

(Herunder ønsker bestyrelsen en vejledende drøftelse af turneringskalenderen) 

Der var ingen forslag indkommet til dette punkt 

Efter en nærmere gennemgang af deltagerantallet til de forskellige matcher i 2018, 

frafaldt Bestyrelsen ønsket om en drøftelse af turneringskalenderen 2019, idet man 

finder antallet af matcher passende. 

 

 

Punkt 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ole Wagener (ønsker ikke genvalg) og 

Peter Hugo Hansen. 

Bestyrelsen foreslog Bent Nørgaard til ledige bestyrelsespost. Da der ikke var andre 

forslag Bent Nørgaard valgt og Peter Hugo Hansen genvalgt. Begge takkede for 

valget. 

 

Punkt 6. Eventuelt. 

Dirigenten konstaterede at der ikke var emner under eventuelt, hvorefter han 

erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 Christian Nielsen takkede medlemmerne for god orden og opførsel.  

  

 Formanden afsluttede med at takke dirigenten for veludført arbejde. 

  

Så stod den på gule ærter – og de var go – med flæsk og pølse til samt en snaps og 

en øl på klubbens regning. 

 

a%20OLDBOYS%20formandensberetninggeneralforsamling%202018.docx
a%20Regnskab%202017-18.docx

