OLD BOYS KLUBBENS HISTORIE 1989 – 2014.
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Lemvig Golfklub.

Old Boys Klubben historie.
Samlet og nedskrevet af Bent Sandgrav i 2014 og 2019.
Grundlovsdag, den 5. juni, 1989 blev de første 9 huller på Lemvig Golfbane indviet. På samme dato
i 1992 blev de næste 9 huller indviet, så Lemvig nu havde en fuld 18 hullers golfbane.
Helt fra begyndelsen blev der oprettet en Old Boys klub i golfklubben. Det første dokument jeg kan
finde stammer fra 1991, hvor formand Erhardt Eriksen og spilleleder Carsten Honore udsender en
meddelelse til medlemmerne om, at Old Boys turneringerne begynder tirsdag den 9. april kl. 12.30.
Turneringen begynder vistnok med en frokost, men hvornår den starter er lidt uklart, men i hvert
fald skal golfspillet være færdigt kl. 16, og hvis nogle hold ikke er færdige til tiden, samles boldene
op, og scoren på de første 9 huller dobles op. Da der kun er 9 huller betyder det nok, at banen spilles
igennem 2 gange. Tilmelding til turneringerne skal ske mellem kl. 8-9 pr. telefon.
Der spilles i 2 rækker, en række med hcp fra 0-36, og en række med hcp over 36.
Årskontingentet er 200 kr. som udelukkende går til præmier.
Der skrives også, at Anna’s værtshus åbner i løbet af foråret, så spillerne igen kan hygge sig ude
ved vandet.
Nogle gode råd om opførsel på banen indskærpes.
Den 18. januar 1992 ligger et brev fra”Sammenslutningen af Old Boy’s afdelinger i Nordvestjyske
golfklubber” ved Kaj Kingo, Nr. Nissum, heri ønsker han klubberne Godt Nytår, og skriver om
nogle vanskeligheder i Viborg, som dog ikke beskrives nærmere, men som skulle være overvundne.
Han skriver også, at Lemvig er blevet optaget i samarbejdet året før, altså i 1991, som nu tæller 6
klubber. Han angiver matchplanen for 1992, der viser at turneringen i Lemvig skal foregå den 17.
september.
I april 1992 udsender Old Boys Afdelingen en skrivelse til medlemmerne, hvor man begynder med
at oplyse, at mange har deltaget i tirsdagsmatcherne i løbet af vinteren. Derefter fortæller man, at
golfklubben og Nr. Vinkel har åbnet de nye klublokaler på hotellet den 15. marts, og at de 9 nye
huller indvies den 5. juni.
Man gennemgår reglerne for Old Boys klubben.
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Alle hankønsvæsner, der er medlemmer af golfklubben og er fyldt 55 år, kan blive medlemmer, man opererer også med begrebet Juniormedlemmer, som er mellem 50 og 55 år, og
som af bestyrelsen kan få lov til at deltage i lokale matcher.



Kontingent er uforandret 200 kr. pr. år.



Matcherne spilles i 2 rækker efter handicap, grænserne angives ikke, matcherne begynder kl.
12.30 og skal være afviklet kl. 16, hvor bolden samles op. For manglende huller tildeles justeret score!



Man har samarbejde med Old Boys Klubberne i Herning, Holstebro, Dejbjerg, Viborg og
Nordvestjysk altså de samme klubber, som vi stadig arbejder sammen med. Der er også en
match mod damerne. Endelig er der en Old Boys/Girls turnering hvor 6 spillere stiller op
mod Herning, Holstebro og Dejbjerg i 3 ude- og 3 hjemmekampe.



Der indskærpes igen regler for adfærd og pli.



Tidligere har man nydt godt af Anna’s og Charles’s gæstfrihed efter tirsdagsmatcherne, men
på grund af det stigende deltagerantal og de nye klubfaciliteter vil eftermiddagskaffen fremover blive henlagt til klublokalet, dog vil Cafe Anna genopstå til en forrygende sommerfest.

Skrivelsen er underskrevet af Folmer (Hofdahl) og Erhardt (Eriksen).
Den 17. maj 1992 ligger et referat af et bestyrelsesmøde afholdt hos Erhardt, der er drøftet følgende
emner:
Greenfeekontrol (som åbenbart allerede på dette tidspunkt blev udført af Old Boys Klubben), der
indgik 10 medlemmer i kontrollen.
Damematch.
Holstebromatch.
Fællestræning.
Økonomi, som meldes god og der er pt. 28 medlemmer, og der forventes et par stykker mere.
Torsdag den 17. september 1992 er det Lemvigs tur til at arrangere turneringen for samarbejdsklubberne. Scorekort skal afhentes senest kl. 9, gunstart kl. 9.30 og frokost kl. 14, det er lidt hurtigere
end vi kan præstere nu om stunder. Matchfee er 160 kr. som dækker halv greenfee, frokost og præmier. Det ses ikke, hvor mange spillere der deltog i turneringen.
I 1993 ligger der en medlemsfortegnelse, der indeholder 68 navne. Heraf er 7 stadig medlemmer af
Old Boys Klubben i 2014, nemlig Fin Anderson, Kurt Laursen, Bent Nielsen, Otto Schumann, Hjarl
Sørensen, John Byrdal og Villy Christensen.
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I turneringen mod damerne i 1993 deltog i alt 28 spillere, heraf 15 old boys og 13 damer. Der er
præmie til de 5 bedste damer og de 5 bedste herrer. Turneringen afsluttes med spisning i klublokalet.
Den 3. december 1993 inviteres til juleturnering, men da den foregår kl. 19 på Nr. Vinkel er der nok
ikke meget golf involveret, men invitationen er sjov..
Ved et brev af 11. januar 1993 sender Kaj Kingo matchplanen for 1993 til samarbejdsklubberne, og
til sidst i brevet skriver han at Viborg inviterer til en ekstra Old Boys match i Lynderup, (i en parentes skriver han at ”man må sige at Viborg er kommet på banen igen” det kunne jo tyde på, at de
problemer han skrev om året før, har været af samarbejdsmæssig art). Jeg tror, at Lynderup er det
nuværende Hjarbæk Fjord Golfcenter.
I matchplanen for 1994 skriver han, at der er ved at være så stor tilslutning, at det bør overvejes at
kræve, at deltagerne højst må have et handicap på 36 for at deltage. Han skriver også, at Viborg
inviterer til match i Hjarbæk, og at Ikast inviterer til match i Ikast.
I en adresseliste for sammenslutningen er Folmer Hofdahl, Lemvigs kontaktperson.
I april 1994 udsendes invitation til samarbejdsklubberne, hvor det nu præciseres at max. handicap er
36. Starttid er kl. 9.30 og frokost er kl. 14. Matchfee er 170 kr. til greenfee, præmier og frokost med
kaffe.
Stort set enslydende invitation i 1995.
Formentlig i 1996 går Henning Matthesen ind som kontaktperson efter Folmer Hofdahl.
Den 28. juli 1997 skriver Egon Carlson fra Holstebro på vegne af ”Sammenslutningen af Old Boy’s
afdelinger i nordvestjyske golfklubber” til de øvrige klubber om forvirring og besvær ved matcherne. Der er tilsyneladende besvær med tilmeldinger til tiden og med pokaler. Det ser ud til at vinderne får vandrepokaler, men dem glemmer de at tage med det følgende år, og til sidst er der ikke rigtig nogen der ved, hvem der har dem. Invitationerne blev sendt med brev og hvis vedkommende
ikke var hjemme, blev de ikke bekendtgjort, og derfor kom der heller ingen tilmeldinger fra den
pågældende klub. Han beder om forslag til at løse problemerne.
Den 20. august 1997 skriver Egon Carlson, at han har hørt fra alle klubber, og at nogle helst ser
pokalerne afskaffet og erstattet med et diplom, men Egon holder fast i, at det er mere festligt med
pokaler, og at de derfor fortsætter indtil videre, der er også nogle beslutninger vedrørende tilmeldingerne.
Der ligger i papirerne en startliste, dog uden navn eller dato, men formentlig for turneringen i Lemvig i 1997. Der er 67 deltagere på listen, heraf 29 fra Lemvig, 7 fra Nordvestjysk, 11 fra Holstebro,
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7 fra Dejbjerg, 14 fra Herning, 2 fra Viborg. Det ser ud til at turneringen har givet et overskud på
390 kr.
Den 6. januar 1998 ligger der et brev fra Jonna Fjerritslev, Nr. Vinkel, om at de bliver nødt til at
hæve prisen til 25 kr. pr. gang, for at der kan være til lagkage og flødeskum. Hun skriver at prisen
har været uændret i 5 år og finder det rimeligt med en forhøjelse.
I 1998 har Rasmus Møller overtaget kontakten til samarbejdsklubberne.
Ved udsendelsen af programmet for 1998 beklager Egon Carlson sig over, at matcherne tager for
lang tid, han mener at 10 timer fra man kører hjemmefra om morgenen til man er hjemme igen er
for lang tid. Han mener derfor, at der bør strammes op f.eks. ved kun at gå 3-bolde, og at holdene så
vidt muligt skal bestå af en spiller fra hver handicapgruppe.
Den 26. maj skriver Egon Carlson til Rasmus Møller om nogle ændringer i programmet foranlediget af, at Nordvestjysk’s klubhus ikke er blevet færdigt. Han kommer også igen ind på hvorledes
spilletiden kan reduceres, f.eks. ved at sænke handicapgrænsen for de der kan deltage. Han efterlyser også pokalerne og skriver, at det er Lemvig der har holdpokalen, og Svend Gregersen, Lemvig,
har pokalen for A-rækken og Tage Andersen har pokalen for B-rækken.
Den 2. juni 1998 er der bymatch mellem Lemvig og Holstebro i Lemvig, der deltog 33 spillere, heraf 25 fra Lemvig og 8 fra Holstebro.
I 1998 kommer der en invitation fra Vestjysk Old Boys (herefter kaldet VOB) til den årlige match
mod Midtjysk Old Boys på Silkeborg Golfklubs bane den 6. august. Der spilles om en udsat vandrepokal udsat af Faxe/Ceres, resultatet afgøres af de 6 bedste scores fra hvert hold, Vest vandt i
1997.
Den 7. august inviterer Ikast Golfklub til seniormatch i Ikast Golfklub, den 3.september, invitationen er sendt til klubberne i VOB samt til Old Boys klubberne i Tange Sø og Give. Hvorvidt Lemvig
har deltaget kan jeg ikke se.
Den 8. oktober 1998 spilledes VOB match i Lemvig. Der er 4 tilmeldinger fra Nordvestjysk, 8 fra
Dejbjerg, 12 fra Holstebro, 15 fra Herning, 11 fra Viborg og 27 fra Lemvig, i alt 77 deltagere. Lemvig vandt bymatchen (5 bedste) med 139 point foran Holstebro ned 125 point, hvilket ikke var imponerende scorer. Otto Schumann vandt 2. præmien i A-rækken med 27 point.
Den 20. maj 1999 spilledes VOB match i Lemvig. Der var 15 spillere fra Dejbjerg, 14 fra Holstebro, 6 fra Herning, 6 fra Viborg, 5 fra Nordvestjysk og 25 fra Lemvig. Gruppe 1, med hcp. 0-25,
havde Chr. Weibel og Hjarl Sørensen på 2. og 3. pladsen. Gruppe 2, med hcp. 26-36, havde Viggo
Poulsen som nr. 1 og Rasmus Møller og Chr. Winkel Olesen som nr. 4 og 5.
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Den 1. juni 1999 blev der spillet en bymatch mellem Lemvig og Holstebro i Lemvig. Holstebro
stillede med 11 spillere og Lemvig med 28, hvoraf 6 stadig er medlemmer af Old Boys klubben,
nemlig Villy Christensen, Poul Petersen, Chr. W. Olesen, Jens Carl Troldborg, Laust Nees og Hans
B. Nissen.
Udateret, men formentlig medio 1999, ligger en oversigt over medlemmerne af Old Boys klubben,
der ser ud til at have 51 medlemmer, heraf er 12 stadig medlemmer af Old Boys klubben i 2014,
nemlig Fin Anderson, John Byrdal, Villy Christensen, Hans Kjær, Peter Knudsen, Laust Nees, Hans
B. Nissen, Chr. W. Olesen, Poul Petersen, Otto Schumann, Hjarl Sørensen og Jens Carl Troldborg,
listen er formentlig ikke komplet, da jeg ved at Kurt Laursen også var medlem på dette tidspunkt.
VOB spiller i Viborg den 17. juni, i Nordvestjysk 15. juli 1999 og i Dejbjerg 16. september, der
skal spilles i 2 rækker og matchfee er 190 kr.
Den 12. august 1999 inviterer VOB til den årlige golfmatch mod østjyderne på Holstebro Golfklubs
bane. Der spilles om en pokal udsat af Faxe Jydske A/S. Matchen afgøres af de 6 bedste enkeltresultater fra hvert hold, der spilles også om individuelle præmier. Der foreligger ikke noget om
hvorvidt spillere fra Lemvig har deltaget eller hvor pokalen endte.
Ikast Golfklubs seniorer inviterer, i lighed med året før, til seniormatch i Ikast, den 2. september,
det er de samme klubber der inviteres, nemlig VOB samt Tange Sø og Give.
Holstebro inviterer Lemvig til den sidste af de 2 årlige matcher den 30. september 1999 i Holstebro.
Prisen er 150 kr. for reduceret greenfee, spisning og præmier. Der er 20 spillere på tilmeldingslisten
fra Lemvig, heriblandt 5 der stadig er medlemmer af Old Boys Klubben, nemlig Villy Christensen,
Hjarl Sørensen, Chr. W. Olesen, Laust Nees og Poul Petersen.
Allerede den 7. oktober 1999 inviterer Holstebro igen til match i Holstebro, denne gang til en sekskantmatch, formentlig det vi nu kalder Vestjysk Old Boys, der skal spilles Stableford i 2 rækker.
Matchfee er 160 kr. der inkluderer 3 håndmadder. Fra Lemvig kommer der, ligesom ugen før, 20
spillere.
Den 5. oktober 1999 afholder Old Boys Klubben generalforsamling. Udover de faste punkter er der
indkommet følgende forslag:
 Starttidspunkt fastsættes til kl. 9 eller 9:30.
 Om vintergolf:
1. Der må tues op overalt.
2. Indenfor en puttelængde samles op med tillæg af et slag.
3. Handicap reguleres 2 ned ved præmie. Reguleringen gælder i 4 spillerunder og spilleren sørger selv for at spille i det rigtige handicap.
4. Man udfylder selv korrekt scorekort ved start.
5. Scorekort afleveres ved slut og præmier uddeles næste uge.
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Aflevering af scorekort til handicapregulering:
1. Alle scorekort med 35 point eller derover afleveres af matchledelsen (til kontoret).
2. Scorekort under 35 point skal spilleren selv aflevere, hvis han ønsker at blive reguleret op i handicap.
Der ligger en kort beretning. Beretningen fortæller, at året er forløbet uden de store problemer for
klubben. Ole Kynde er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Svend Gregersen, der er blevet syg. Lemvig
har vundet holdpokalen 3 ud af 5 gange i sekskantmatcherne. Man har over 2 matcher slået Holstebro med 3 point, væsentligst i kraft af at man vandt hjemme med 20 point. Der har deltaget hold i
senior og veteranturneringerne. Seniorerne vandt 2 ud af 5 matcher, og veteranerne vandt deres
kreds, men tabte derefter til Ålborg. Der nævnes yderligere et indkommet forslag om at de lokale
matcher skal spilles i 2 rækker frem for som hidtil i kun én række.
Af referatet fremgår det at
-der fremover ikke kræves tilmelding, men blot at man møder op senest 10 minutter før start og
afleverer korrekt udfyldt scorekort,
-starttiden er kl. 12 om vinteren, med kaffe kl. 15:30,
-der ved spil til vintergreens må tues op i semirough, men ikke i rough, hvis bolden er indenfor en
puttelængde af hullet må den samles op med tillæg af et slag, hvis man vinder præmie skal man gå 2
ned i handicap og handicapnedgangen gælder i 4 uger, ved overgang til sommergreens bortfalder
ordningen,
-starttiden er kl. 9 om sommeren, bestilte håndmadder leveres kl. 12:30.
Den 2. januar 2000, sender Egon Carlson fra Holstebro på vegne af ”Sammenslutningen af Old
Boy’s afdelinger i Nordvestjyske Golfklubber” program for årets matcher, programmet ser således
ud:
25. maj
Holstebro
15. juni
Lemvig
20. juli
Nordvestjysk
10. august
Vejle - match mod østjyderne
17. august
Viborg
7. september
Ikast – invitation
21. september
Herning
5. oktober
Dejbjerg
Desuden foreslås et opstartsmøde i Holstebro den 8. maj samt at de årlige matcher mellem Lemvig
og Holstebro spilles hhv. 6. juni i Lemvig og 24. august i Holstebro.
Af en oversigt over vintergolf 2000 ser det ud til at der er 51 medlemmer i Old Boys Klubben, heraf
er 12 stadig medlemmer i Old Boys Klubben.
Den 8. maj 2000 holdtes evalueringsmøde i VOB i Holstebro, hvor følgende besluttedes:
1. Invitationer skal ud senest 3 uger før matchen.
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2.
3.
4.
5.

Den arrangerende klub skal have tilmeldingerne senest lørdagen før matchen.
Max. hcp. 36, max tildelte slag er 36.
2 grupper, A 0-18,4, B resten, dog overvejelser om at indføre en C gruppe.
Holdene må kun undtagelsesvist bestå af mere end 5 spillere, og skal så vidt muligt være fra
forskellige handicapgrupper. (Der står egentlig 3 spillere, men det er streget over og ændret
til 5. Der menes formentlig, at der højst må laves 5-bolde, men også det virker voldsomt).
6. Der skal uddeles en præmie for hver påbegyndt 7 spillere i hver række.
7. Ved lige scores af gøres placeringen efter resultatet på de 9, 6, eller 3 sidste huller, 10-18.
8. Individuelle pokaler afskaffes, mens holdpokalen fortsætter.
9. Holdene skal samles på puttinggreen inden start.
10. Spisning starter kl. 14 uanset om alle hold er kommet ind.
11. Prisen skal holdes indenfor 200 kr. i 2000.
12. Ved afbud senere end tirsdag skal spilleren betale prisen for spisning.
VOB, den 18. maj i Holstebro, matchfee 200 kr, der dækker nabogreenfee, 3 håndmadder, en øl og
præmier. Lemvig stillede med 18 spillere og Holstebro vandt, står der.
VOB, den 15. juni i Lemvig, matchfee 200 kr., der dækker reduceret greenfee, præmier og Hotel
Nr. Vinkels berømte Tag Selv bord, som der står. Lemvig vandt med 176 point, ser ud til at være de
5 bedste. Ifølge startlisten deltog der 69 spillere, 26 fra Lemvig, 17 fra Holstebro, 4 fra Viborg, 8 fra
Nordvestjysk, 7 fra Dejbjerg og 7 fra Herning.
VOB, den 20. juli i Nordvestjysk, 19 spillere fra Lemvig, som vandt med 182 point.
Den 10. august 2000 spilledes en match mellem Øst og Vest på Vejle Golfklubs bane. På Vest holdet deltog 16 fra Lemvig. Vest vandt med et gennemsnit på 33,4 point(10 bedste) mod Øst’s 33
point(8 bedste!). Villy Christensen, Peter Knudsen og Ole Kynde fra Lemvig tog præmier.
VOB, den 17. august i Viborg, 24 spillere fra Lemvig, Holstebro vandt med Lemvig på andenpladsen.
Den 24. august 2000 spilledes returmatch i Holstebro mellem Lemvig og Holstebro. 22 spillere fra
Lemvig deltog. Holstebro vandt med 175 point mod Lemvigs 165.
Seniorklubben i Ikast Golfklub sender invitation til VOB, Tange Sø og Give til seniormatch i Ikast,
den 7. september. Det ses ikke om matchen blev til noget eller hvor mange der evt. deltog.
Den 4. september meddeler Egon Carlson fra Holstebro at han trækker sig tilbage som formand for
VOB.
Den 21. september 2000 spilles VOB turnering i Herning, der deltog 15 spillere fra Lemvig. Herning vandt bymatchen med Lemvig på andenpladsen.
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Den 26. september 2000 afholdtes generalforsamling i Old Boys Klubben med de sædvanlige punkter på dagsordenen.





Beretning i uddrag: Succes med ny mødetid; 24-37 deltagere om tirsdagen; stor deltagelse i
VOB 15-26 deltagere fra Lemvig; øst-vest match i Vejle; 15 fra Lemvig til match i Ikast;
bymatch Lemvig – Holstebro, 30 fra Lemvig og 12 fra Holstebro; damer mod Old Boys 23
damer og 37 old boys.
Det besluttedes at laveste hcp. vinder ved lige scores og at starttiden efter 1. november skal
være 9:30.
Laust Nees vælges som ny formand i stedet for Rasmus Møller.

Den 5. oktober afholdtes årets sidste VOB match i Dejbjerg, der deltog 21 spillere fra Lemvig. Ved
samme lejlighed sendes et brev til Holstebro Golfklubs Bestyrelse med en indsigelse mod Holstebro
Golfklubs beslutning om at ophæve den hidtidige ordning med at samarbejdsklubberne spiller til
halv greenfee den ene gang om året hvor matchen spilles i Holstebro. Brevet er underskrevet af
Uwe Rosenberg fra Dejbjerg, Jørgen Ladegaard fra Herning og Laust Nees fra Lemvig. Jørgen
Munk fra Nordvestjysk og Leo Larsen fra Viborg er også nævnt som afsendere.
Den 9. december skriver Erik Gade (nuværende formand for Old Boys Klubben i Holmsland Klit
Golfklub) at han er blevet ”udset” til at efterfølge Egon Carlson som formand for VOB. Han vedlægger forslag til matchprogram for 2001. Han beder endvidere om forslag til hvorledes deltagelsen
i matchen mod østjyderne kan begrænses så deltagerantallet ikke overskrider 80.
NB. Jeg er usikker på om 80 er det samlede deltagerantal eller om det er deltagelsen fra Vest.
En udateret medlemsoversigt viser at der er 53 medlemmer, formentlig i 2001, heraf er 14 stadig
medlemmer af Old Boys Klubben.
Den 17. maj 2001 spilledes årets første match i VOB i Dejbjerg, 110 spillere deltog, Dejbjerg vandt
og Lemvig blev nr. 2.
Den 29. maj afholdtes den årlige match mellem Lemvig og Holstebro i Lemvig, med 11 spillere fra
Holstebro og 33 fra Lemvig.
Den 21. maj skriver Erik Gade til klubberne og beder om forslag til afgørelse ved lige scores vedrørende de 2 pokaler. Angående Øst/Vest matchen ser det ud til at man vil acceptere 10 deltagere fra
hver klub, men der tales også om ventelister og lodtrækning, så det hele er lidt kryptisk, når man
ikke har deltaget i det forudgående møde.
Den 21. juni afholdtes VOB match i Holstebro med 136 deltagere, Holstebro vandt med Lemvig på
andenpladsen.
Den 19. juli afholdtes VOB match i Lemvig med 37 deltagere, men om det er i alt eller om det er
fra Lemvig er ikke klart. Resultatet er ukendt.
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VOB inviterer til Øst/Vest match den 9. august på Trehøje Golfklubs bane, der kan maksimalt være
10 deltagere fra hver klub.
Den 16. august 2001 afholdtes VOB match i Nordvestjysk Golfklub, Lemvig deltog med 20 spillere
og tog andenpladsen i byturneringen efter Nordvestjysk.
Ved Øst/Vest matchen i Trehøje deltog Lemvig med 10 spillere, Herman Balle, Viggo Poulsen og
Ove Prangsgaard vandt præmier.
Den 9. oktober 2001 holdtes generalforsamling i Old Boys Klubben med normal dagsorden. Klubben var vært ved frokost med 3 Snitter og en øl eller vand. Der foreligger ikke noget referat af generalforsamlingen.
Årets 2 sidste matcher i VOB afholdtes den 20. september i Viborg og den 11. oktober i Herning.
Den 24. oktober meddeler Erik Gade at han har modtaget et forslag fra Thøger Rohde fra Herning
om eventuelt at ændre sammensætningen af samarbejdsklubber med et formål at formindske køreafstandene til matcherne.
Gruppe 1 kunne bestå af Holstebro, Struer, Lemvig, Nordvestjysk, Nykøbing M og enten Viborg
eller Harrevig og
Gruppe 2 af Herning, Brande, Trehøje, Ikast, Dejbjerg og Holmsland Klit.
Erik Gade vil gerne høre klubbernes mening om forslaget.
Den 6. december 2001 sender Erik Gade et lidt kryptisk program for VOB for 2002, foruden de 6
nuværende klubber indeholder det matcher I Ikast og Tange Sø, men matchen i Herning ser ud til at
være/blive aflyst.
VOB matcherne i 2002 spilles efter følgende plan:
16. maj i Viborg
20. juni i Dejbjerg
18. juli i Holstebro
15. august i Lemvig
19. september i Nordvestjysk
10. oktober i Herning (aflyst)
Den 17. april 2002 blev der afholdt formandsmøde i VOB, mødet blev afholdt i Holmsland (Hvorfor mon det?). Det blev besluttet at
1. fastholde grupperne som hidtil
2. man aldrig begynder eller slutter i Herning (formentlig pga. vandproblemer)
3. man altid mødes på putting green før matchen til orientering
4. øst/vest matchen spilles i Lemvig
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5.
6.
7.
8.

handicapgrænserne mellem de 3 grupper lægges fast
der er præmie pr. 7 deltagere
greenfee aftalerne ikke ser ud til at være endeligt på plads
der stadig fortsættes med pokaler, selv om der tit er problemer med at finde ud af, hvor de er

VOB inviterer til øst/vest match i Tange Sø Golfklub den 8. august (skulle den match ikke have
været spillet i Lemvig?)
Ikast Golfklub inviterer klubberne i VOB til match i Ikast den 5. september 2002.
På et opslag orienteres om en tur (udflugt?) til Harre Vig den 13. august 2002, greenfee 150 kr. og
klubkassen vil give tilskud til frokosten. På samme opslag er tilskrevet med blyant orientering om
en tur til Trehøje Golfbane den 5. august 2003, opslaget har nok bare været brugt som kladde til
2003 udflugten.
Den 1. oktober blev der afholdt generalforsamling i Old Boys Klubben med sædvanlig dagsorden.
Af beretningen fremgår det at, der er 63 medlemmer i OB, at der normalt deltager mellem 30 og 40
i tirsdagsmatcherne, at der har været stor tilslutning til matcherne i VOB, 27 i Viborg, 24 i Dejbjerg,
27 i Holstebro, 42 i Lemvig og 31 i Herning, matchen i Nordvestjysk mangler. Lemvig blev nr. 3 i
Viborg, 2 i Dejbjerg og Holstebro og nr. 1 i Lemvig og Herning.
Den dobbelte bymatch mod Holstebro vandt Holstebro med et enkelt point.
Der deltog 26 i en match i Ikast, hvor 10 lemvigere fik præmier. Der var 40 deltagere i udflugten til
Harre Vig, men damerne vandt over OB med 182 mod 164 point.
Kontingentet fastsattes til 200 kr. for det kommende år.
Ved brev af 3. november 2002 skriver Erik Gade til formændene i VOB at han afgår som formand
idet han flytter til Holmsland Klit Golfklub. Samtidig meddeler han at Finn Ritz er ny formand og
Jens Greisen ny sekretær i Viborg; Bent Nielsen ny formand i Holstebro. Han oplyser også at Ikast
har udtrykt stor interesse for at komme med i VOB. Han vedlægger forslag til spilledatoer for 2003,
som er 15. maj i Nordvestjysk, 19. juni i Herning, 17. juli i Viborg, 21. august i Dejbjerg, 18. september i Holstebro og 9. oktober i Lemvig, derudover den 4. september i Ikast og måske øst/vest
match den 7. august i Lemvig.

Den 14. april 2003 blev der afholdt formandsmøde i VOB i Nordvestjysk, Jørgen (Munk) har udsendt en ”spiseseddel” før mødet med nogle punkter der skal drøftes på mødet, han foreslår at:
1. matchfee fastholdes på 200 kr.
2. præmie til hver påbegyndt 7 spillere i hver række, og 3, 2, 1,1 osv. flasker
3. de 2 bedste i hver række fra hver klub tæller med i klubresultatet
4. pokalen afskaffes og da Lemvig har vundet flest gange foreslår han at Lemvig får den som
ejendom
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5. Ikast vil gerne med i VOB, men er der plads? Han er bange for at det evt. vil gå ud over
Nordvestjysk
Jeg kan ikke se hvad der er blevet vedtaget.
Årets første match i VOB blev spillet i Nordvestjysk den 15. maj 2003 med i alt 112 deltagere heraf
30 fra Lemvig, John Byrdal, Chr. Weibel, Niels Bonde og Toft Mollerup vandt præmier og Lemvig
blev nr. 2 i klubturneringen med 182 point.
Den næste match i Herning havde i alt 128 deltagere, Otto Schumann, Jørn Agger, Evald Nielsen og
Niels Andersen vandt præmier og Henning Olesen kom nærmest flaget på hul 10, Lemvig blev nr. 3
i klubturneringen med 184 point.
I Viborg den 17. juli var der 119 deltagere, Ville Jensen tog præmie og det ser ud til at Erling Sørensen, Kaj Lund-Hansen og Jørn Agger kom nærmest flaget på 3 par 3-huller, i klubturneringen
blev vi kun nr. 5, men med hele 185 point.
Jeg kan ikke finde oplysninger om hvilken klub der vandt sammenlagt i 2003.
Den 13. august fik OB igen tæv af damerne med 193 point mod OB’s 186 point.
Den 4. september 2003 var der OB match i Ikast, hvor Viggo Poulsen, Ville Jensen, Poul Petersen
og Toft Mollerup fik præmie.
Den 22. april 2004 blev der afholdt formandsmøde i VOB i Lemvig, med en meget kort dagsorden
og intet referat.
Matchprogram for 2004:
Den 6. maj
Den 13. maj
Den 17. juni
Den 29. juli
Den 25. august
Den 10. august
Den 19. august
Den 2. september
Den 16. september
Den 14. oktober

Holstebro-Lemvig
VOB i Lemvig
VOB i Nordvestjysk
VOB i Herning
OB mod damerne
Udflugt til Brande
VOB i Viborg
Match i Ikast
VOB i Dejbjerg
VOB i Holstebro

Den 14. oktober 2004 har Old Boys Klubben i Holstebro overrakt en indkaldelse til formandsmøde
i VOB til afholdelse den 18. april 2005 i Holstebro, med forslag til matchkalender for 2005 og fastslået at matchfee for 2005 er 220 kr. som aftalt på formandsmødet i 2004.
Den 19. oktober 2004 blev der afholdt generalforsamling i Old Boys Klubben i Lemvig Golfklub
med sædvanlig dagsorden. Uddrag fra beretningen: 66 medlemmer, 30-40 til tirsdagsmatcherne, hul
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1 lukket fra 8:30-10 efter aftale med bestyrelsen, sejr over damerne (Endelig), 31 på udflugt til
Brande, Old Boys Klubben er blevet bedt om at overtage banekontrollen og har accepteret (jeg troede, at det allerede var sådan jf. side 2).
Den 10. maj 2005 afholdtes den årlige turnering mellem Lemvig og Holstebro i Lemvig, med 58
deltagere heraf 20 fra Holstebro, Lemvig vandt med 188 point mod Holstebros 184 point.
Den 19. maj afholdtes VOB turnering i Holstebro, med 140 deltagere. Dejbjerg vandt bymatchen
suverænt med 223 point foran Holstebro, Herning, Viborg. Lemvig blev nr. 5 med 190 point.
Den 14. juni afholdtes turnering Lemvig-Struer i Lemvig. Fra Struer mødte 24 spillere, Lemvig
stillede selv med 37. Byturneringen blev vundet af Lemvig med 290 point mod Struers 283.
Den 16. juni 2005 afholdtes VOB turnering i Herning med 120 deltagere, Lemvig stillede med fuldt
hold, men måtte indkassere en sidsteplads i byturneringen med kun 162 point.
Den 21. juli afholdtes VOB turnering i Nordvestjysk, Lemvig stillede med fuldt hold, men måtte
alligevel nøjes med en 5. plads med kun 155 point.
Den 9. august 2005 var der udflugt til Skive, 33 spillere deltog. Deltagergebyr var 200 kr. for greenfee og frokost, klubkassen gav et tilskud og Green2Green gav nogle fine præmier.
Den 18. august 2005 afholdtes VOB turnering i Lemvig, med 115 deltagere heraf 27 fra Lemvig.
Holdturneringen vandtes af Dejbjerg med 209 point foran Lemvig med 198 point.
Turnering i Struer, dato ukendt, 27 deltagere fra Lemvig.
Den 15. september 2005 Var der VOB turnering i Viborg, med 128 deltagere heraf 21 fra Lemvig.
Dejbjerg vandt byturneringen med 222 point, Lemvig kom på 3. pladsen med 214 point.
Der mangler referat fra generalforsamlingen i 2005, men ved den lejlighed blev Otto Schumann,
Arne Gottlieb og Bent Sandgrav nyvalgt til bestyrelsen, mens Kurt Laursen fortsatte. Den tidligere
bestyrelse bestod udover Kurt Laursen af Ib Nielsen, Niels Andersen og Laust Nees, som var formand. I den nye bestyrelse blev Otto Schumann valgt som formand, Arne Gottlieb som Kasserer og
Bent Sandgrav som sekretær.
Den resterende del af ”Historien” er hovedsageligt kopieret fra referater fra møder i VOB samt de
ret udførlige generalforsamlingsreferater der foreligger for de følgende år.
2005-2006.
I sammenslutningen ”Vestjysk Old Boys” blev der afholdt planlægningsmøde i Dejbjerg den 19.
april 2006, på mødet blev principperne for placering af spilledatoer for VOB turneringerne, præmieantal, præmiestørrelse, matchfee mm. fastlagt.
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Spilledatoer vil, medmindre helligdage eller andet kommer i vejen, være den 3. torsdag i måneden,
bortset fra oktober, hvor det er den 2. torsdag. Klubrækkefølgen ligger fast således, at den klub der
afholder den sidste turnering et år afholder den første turnering det følgende år og arrangerer det
planlægningsmøde, der holdes hvert år i april måned.
Der spilles i 3 rækker med fastlagte handicapgrænser, A-rækken med hcp. 0-18,0, B-rækken hcp.
18,1-26,0 og C-rækken hcp. 26,1-36. ingen spillere kan få tildelt mere end 36 slag.
Der uddeles præmier til hver 7. påbegyndt spiller i hver række, præmierne vil være 3 flasker vin til
førstepladsen, 2 flasker vin til andenpladsen og 1 flaske vin til resterende pladser, samt 1 flaske vin
til den spiller der kommer nærmest flaget på par 3 hullerne.
Klubkonkurrencen, der ikke udløser præmie, beregnes som summen af de 2 bedste scores i hver
række fra hver klub, altså 6 scores.
Matchfee er for 2006 aftalt til 250 kr. i Holstebro og 220 kr. i de øvrige klubber, forskellen skyldes
at Holstebro ikke kan få en aftale om reduceret greenfee med moderklubben.
Generalforsamling i Old Boys Klubben den 24. oktober 2006:
Efter en golfmatch i dejligt vejr med 33 deltagere, blev der holdt generalforsamling med yderligere
10 deltagere, således at der i alt deltog 43 medlemmer i generalforsamlingen.
Formandens beretning 2005-06:
Old Boys Klubben har 72 medlemmer, og er dermed den største klub i klubben.
Det har været en meget fin sæson, vi har spillet så godt som alle tirsdage, bortset fra nogle gange i
januar og marts, hvor der var sne på banen, vi har været omkring 35-40 spillere i sommer halvåret
og 15-20 i vintersæsonen.
Julematchen blev afholdt den 13. december, med efterfølgende juleplatte med risalamande og andespil som i gamle dage.
Den 19. april var Otto og Bent til formandsmøde i VOB i Dejbjerg, hvor vi sammen med de andre
klubber tilrettelagde næste sæson.
Den 4. maj startede vi op, med besøg i Holstebro, vi var 31, der havde en god match, og vi fik set
deres nye klubhus.
Allerede 5 dage senere, den 9. maj, havde vi Struer Old Boys på besøg, vi var 40, og de kom 19, vi
havde fint vejr, og vi vandt matchen.
Dernæst var det regionsmatchen i Dejbjerg den 18. maj, hvor vi deltog med 19 spillere, men desværre styrtregnede det hele matchen igennem.
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Den 30. maj havde vi Green 2 Green match, hvor John Byrdal vandt 1. præmien - et gavekort på
1.000.- og gik videre i landsturneringen.
Den 15. juni var vi til regions match i Holstebro, hvor vi blev nummer 2.
Den 13. juli havde vi så regionsmatchen her i Lemvig med deltagelse af 104 spillere, fordelt med 19
fra Dejbjerg – 6 fra Herning – 18 fra Holstebro – 14 fra Nordvestjysk – 17 fra Viborg – og 30 fra
Lemvig. Vi havde fint vejr, og havde et godt arrangement, hvor der blev serveret sild og en dejlig
platte.
Tirsdag den 8. august havde vi vores årlige udflugt, denne gang til Viborg. Der deltog 40 medlemmer i fint golfvejr, og klubben gav frokost og 1 øl.
Den 17. august var 19 spillere til match i Nordvestjysk.
Den 21. august var vi på besøg i Struer, vi deltog 35, og det lykkedes os at vinde den nye pokal, som
er sponseret af Lehmann Jensen.
Den 5. september havde vi match mod damerne, det var os der var vært, vi var 42 herrer og 28 damer, og det lykkedes os at vinde pokalen tilbage.
Den 21. september var vi i Herning, og vi ligger nu på 2 pladsen i den samlede stilling mellem Regionsklubberne, så nu gælder det om at spille godt den 12. oktober, hvis vi skal vinde.
Da vi ikke syntes, at dem der deltog og vandt Old Boys mesterskabet i golfklubben, var rigtige old
boys, lavede vi vort eget mesterskab. Det blev afholdt som slaggolf, det vil sige, at ingen kunne bruge mere end 5 slag mere end hullets par, mesterskabet blev afholdt over 2 dage den 3. og den 10.
oktober, der deltog 40 spillere, 24 deltog begge dage, og Old Boys mester blev John Byrdal med
188 slag, og runner-up blev Birger Dyring med 194 slag.
Den 12. oktober var vi så i Viborg, vi havde fået at vide, at vi var 6 point efter Dejbjerg, men det
viste sig, at det var en fejl, vi var 21 point efter, selvom vi fik en 1. og 3. plads i A-rækken, lykkedes
det ikke at slå Dejbjerg, som blev suveræne vindere af den samlede Regions match, men vi blev lige
så sikre nummer 2. Dejbjerg blev vinder med 1154 point, Lemvig fik 1122 – Nordvestjysk 1085 –
Holstebro 1058 – Viborg 1051 og Herning 965 point.
Bestyrelsen af golfklubben ønsker, at der bliver gjort mere for at fastholde nye medlemmer, og i den
forbindelse blev vi spurgt, om vi kunne gøre noget for dem, der har et større handicap end de 37,
som vi tillader at spille i vores klub. Vi vil foreslå, at vi giver dem med et større handicap mulighed
for at komme med i klubben, således at de spiller 9 huller sammen og går ud så tidligt, at de kommer ind sammen med os andre og kan være med til det sociale med frokost og præmier, efter de
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regler vi har, og, når de så har fået arbejdet sig ned i handicap, kan de være med på almindelige
vilkår.
Klubben har i år stået for Green fee kontrollen, det er gået fint, så tak til Jer der har været kontrollanter
Regnskabet udviste et overskud på 3.577 kr.
Der var genvalg til Kurt Laursen og Bent Sandgrav til bestyrelsen.
2006-2007
Generalforsamling den 16. oktober 2007.
44 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 46 spillere havde deltaget i den forudgående golfmatch, som foregik i regnvejr, så et par stykker er åbenbart blevet så våde, at de er taget hjem.
Formandens beretning for 2006-07:
Der er nu 67 medlemmer, og vi er fortsat den største klub i klubben.
Vi har haft en meget fin sæson, vi har spillet så godt som alle tirsdage, bortset fra en enkelt gang i
vinter, vi har været omkring 35-45 spillere hver tirsdag i sommer halvåret og 15-20 i vintersæsonen. Bent har i år lavet statistik over vores tirsdage, fra 27 marts og til nu har der været et gennemsnit på 38 spillere, det giver en mødeprocent på 57 %, hvilket jeg syntes er flot. De spillere, der har
været mest trofaste, har været Jens Carl Troldborg og Mads Østergård, som har været her så godt
som hver tirsdag, derefter følger Hans Kjær - Kristen Ruby - Hjarl Sørensen - Anton Lausten og
Harald Schrøder. Oversigten hænger på opslagstavlen, hvor man kan se, hvornår man har deltaget
og hvor mange point man har opnået i de enkelte matcher og gennemsnittet for året.
NB. Der blev uddelt en flaske vin som ”flidspræmie” til Jens Carl og Mads.
Vores julematch, der blev sponseret af Kvickly, blev afholdt den 12. december, der deltog 39 i matchen og 46 i det efterfølgende andespil og julefrokost, juleplatte med risalamande.
Den 16. april var Otto og Arne til formandsmøde i VOB i Viborg, hvor vi sammen med de andre 5
klubber tilrettelagde sæsonen 2008.
I Regions sammenhæng har vi klaret os godt, vi lå længe på en 2. plads, men da vi alle spillede dårligt i Nordvestjysk den 20. september, rykkede vi ned på en 3. plads, efter Dejbjerg og Holstebro. Så
det hjalp, at alle fik en formaning om at spille godt i den sidste match den 11. oktober, som skulle
have været i Herning, men blev flyttet til Ikast, grundet for meget vand på Hernings bane. Gennem
en flot slutspurt af vores spillere slog vi Holstebro med 15 point, og kom op på 2. pladsen, de 6 spillere som talte med i scoren og som blev placeret i præmierækken var: I A- rækken Knud Erik Hvas,
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Otto Schumann og Vagn Kongsgaard, I B-rækken Arne Gottlieb og i C-rækken Charles Knudsen og
Ole Holm. Til alle Regions matcher har vi været repræsenteret med fuldt hold 20, og nogle gange,
hvis der har været plads, helt op til 24 spillere, som sidst i Ikast. I det hele taget er det flot, at så
mange deltager i vores regions matcher, jeg mener, at vi er den klub, der gennem de 6 matcher har
haft flest deltagere med.
Det endelige resultat efter 6 matcher blev at Dejbjerg vandt med 1162 point – Lemvig nr. 2 med
1115 point – nr. 3 Holstebro med 1103 point – nr. 4 Viborg med 1084 point – Nordvestjysk nr. 5
med 1080 point og sidst Herning med 1049 point. Så flot klaret af de mange, der har været med.
Den 22. maj havde vi match mod Holstebro her i Lemvig, de mødte med 20 spillere, og vi var 45
spillere. I A rækken blev Egon Østergård nr. 1, Holger Jacobsen nr. 3 og Vagn Kongsgaard nr. 4. I
B rækken blev Ejgil Nielsen nr. 1 og Viggo Poulsen nr. 2. I C rækken blev Karlo Christensen nr. 1,
Viggo Kallesøe nr. 2 Morten Thomsen nr. 3 og Svend Mohr Christensen nr. 4. Klubkonkurrencen
blev vundet af Lemvig med 213 point mod Holstebros 185 point.
Matchen mod Struer om vores vandrepokal holdtes i Lemvig den 8. Maj, hvor der var 20 spillere
fra Struer og 48 fra Lemvig. Vi vandt stort med 196 point mod 155 point. Retur matchen den 20.
August, hvor vi var vi 32 spillere, blev vundet af Struer, men sammenlagt vandt vi med 22 point, så
pokalen står fortsat i Lemvig.
Vores sommerudflugt gik i år til Ikast, 34 deltog og vi havde en fin dag med godt vejr, spørgsmålet
om en 2 dages tur bliver sommetider fremsat, men det kræver at der en større opbakning, mindst
15- 20 der vil deltage.
Matchen mod damerne blev afviklet den 5. september med deltagelse af 25 damer og 38 herrer, der
var inddelt i A og B række, og holdmatchen blev vundet af os med 295 point imod damernes 285
point, så vi beholdt pokalen for endnu et år.
Klubmesterskabet for Oldboys, rigtige oldboys, har vi afholdt den 9. oktober og den 16. oktober.
Der er blevet spillet slaggolf, det vil sige at ingen kan gå i mere end 5 slag over hullets par, hvor
efter man stopper og går videre til næste hul. Der har deltaget 45 spillere i matchen og resultatet af
de 2 gennemgående matcher er at Knud Erik Hvas er blevet vinder med 188 slag brutto og runner
up er Harald Schrøder med 193 Slag. Et stort tillykke med kasket og ret til at bære samme for det
næste år.
Klubben har igen i år stået for Green fee kontrollen, det er gået fint, så tak til Jer der har været
kontrollanter
Vi har flere gange snakket om, at vi skulle regulere handicap efter hver match, som man gør i både
Holstebro og Dejbjerg, men hidtil er det strandet på, at ikke alle syntes det var en god ide.
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Vi vil gerne diskutere det under indkomne forslag, ligeledes om tildeling af præmier til dem der ikke
er tilstede ved uddelingen, disse 2 emner vil komme op under indkomne forslag.
Det blev besluttet, at de medlemmer, der ønsker at deltage i en ugentlig handicapregulering, kan
skrive sig på en liste, hvorefter deres scorekort vil blive indleveret til regulering hver uge.
Det blev også besluttet, at spillere der har vundet en præmie også skal have den, men at man, for at
lette bestyrelsens arbejde, bør træffe aftale med en medspiller om, at han i givet fald vil modtage og
opbevare præmien for spilleren.
Regnskabet udviste et overskud på 1.935 kr.
Der var genvalg til Otto Schumann og Arne Gottlieb til bestyrelsen.
2007-2008
Generalforsamling den 28. oktober 2008.
70 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 55 spillere på 18 huller og 11 spillere på 9 huller havde deltaget i den forudgående golfmatch, som foregik i godt vejr.
Formandens beretning for 2007-08:
Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et virkelig godt år.
Vi er i dag 94 medlemmer, det er 27 flere end sidste år, en fremgang på ikke mindre end 40 %.
Det skyldes især at vi har fået startet op med et godt hold på 9 huller, 19 spillere der ikke har nået
handicap 37 eller ikke har helbred til at gå 18 huller, men også på 18 huller har der været en fin
tilgang, med 8 spillere. Og vi hilser alle velkommen.
Vi har haft en meget fin sæson, vi har spillet så godt som alle tirsdage. Bent har i år lavet statistik
over vores tirsdage:Fra 4. december til 4 marts har vi spillet vintergolf 11 gange, hver tirsdag med
undtagelse af Juledag og Nytårsdag, og så den 26. februar grundet umuligt vejr, vi har været 31
spillere i snit. De flittigste med 11 gange har været Hans B. Nissen, Viggo Poulsen og Evald
Nielsen.Fra 18. marts til 14. september har vi spillet alle tirsdage på nær een den 25. marts hvor
der var sne på banen. Den flittigste spiller i sommerhalvåret, har været Kristen Ruby som har
deltaget 25 gange.I D gruppen, der går 9 huller, har vi kun registreret 22 gange, da gruppen først
kom i gang den 15. april. De flittigste spillere her er Vagn Møberg og Herluf Kristensen med 20
gange.
De flittige spillere blev belønnet med hver en flaske vin.
Oversigten hænger på opslagstavlen, hvor man kan se hvornår man har deltaget og hvor mange
point man har opnået i de enkelte matcher og gennemsnittet for året.
Vores julematch, blev afholdt den 11. december, der deltog 42 i den efterfølgende julefrokost, juleplatte med risalamande og som i gamle dage et par Julesalmer og efterfølgende andespil.
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Og ikke mindst den glædelige overraskelse, at klubbens medlemmer gav bestyrelsen, en and med
tilhørende vin og svesker m.m. for godt arbejde.
Vores Regionssamarbejder fungerer utrolig godt, vi har et meget fint samarbejde med de øvrige
klubber. Den 28. april var Otto og Bent til formandsmøde i Herning, hvor vi sammen med de andre
5 klubber tilrettelagde sæsonerne 2008 og 2009. Grænserne mellem de enkelte rækker blev justeret
en lille smule ellers ikke de store ændringer. Det har dog vist sig efterfølgende at grænserne ikke er
hensigtsmæssige idet B-rækken altid er for stor i forhold til A og C rækken.
I alle matcher har vi deltaget med mindst 20 spillere, og vi har igen i år erobret 2. pladsen i Regionen med 1136 point. Dejbjerg blev nr. 1 med 1249 point, Nordvestjysk nr. 3 med 1125, Herning nr.
4 med 1097, Holstebro nr. 5 med 1091 og Viborg sidst med 1066, et resultat vi kan være stolte over.
Vi fik også ros fra de andre klubber for vores arrangement i Lemvig, som var begunstiget af meget
flot fint vejr. Vi endte endda med et pænt overskud af matchen.
Den 5. maj havde vi match mod Struer, vi deltog med 37 spillere og spillede godt, så vi vandt med 1
enkelt point. I returmatchen her i Lemvig var vi 47 spillere og Struer deltog med 26. Vi spillede
igen godt og vandt med 25 point og pokalen står stadig hos os.
Den årlige match mod Holstebro foregik den 15. maj i Holstebro og vi deltog med 36 spillere. Vi
tog 3 præmier i A-rækken, 2 præmier i B-rækken og 2 præmier i C-rækken, samt alle 4 præmier for
nærmest hullet, men Holstebro vandt matchen med 214 point mod vores 204.
Sommerudflugten gik i år til Harrevig, vi havde utrolig godt vejr, vi var 47 spillere og havde en
dejlig udflugt. Sponsor på turen var MR. Søren og vores golfshop ved Peder
Matchen mod Damerne var i år den 2. september, og det var os der stod som arrangør. Vi var i alt
79 spillere heraf 30 damer, vi var så ubeskedne at vinde alle præmierne, og dermed holdmatchen
som vi vandt med 178 point mod Damernes 148, så pokalen er stadig vores.
Klubmesterskabet for de rigtige Old Boys blev spillet over 2 tirsdage den 14. og 21. oktober. Mesterskabet spilles som slaggolf hvor antallet af slag på hvert enkelt hul er begrænset til 5 over hullets par.
Mesterskabet afgøres uden handicap. Der har deltaget 31 spillere i mesterskabet og vinder blev
Mads Lund med 186 slag, andenpladsen blev delt mellem Holger Jacobsen og Leif Kristensen med
hver192 slag.
Handicap reguleringen er nu på plads, vi har aftalt med Golfklubbens handicap udvalg, at vi laver
en fælles EDS regulering efter hver tirsdagsmatch. Vi har derfor lavet en liste over de medlemmer,
der ønsker ugentlig EDS regulering, og vi afleverer scorekortene i samlet flok til Vibeke, der kan
være smuttet en i ny og næ, men eller fungerer det godt
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Klubben har igen i år stået for Green fee kontrollen, det har gået fint, så tak til Jer der har været
kontrollanter
Bestyrelsens forslag om at vinderne ikke får præmie hvis de ikke er tilstede ved præmieoverrækkelsen, blev ikke vedtaget.
Det blev vedtaget at forsøge at arrangere en 3-dages golftur til Tyskland i 2009.
Regnskabet udviste et overskud på 3.315 kr.
Kurt Laursen og Bent Sandgrav blev genvalgt til bestyrelsen.
2008-2009
Generalforsamling den 27. oktober 2009.
Ca. 75 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 65 spillere på 18 huller og 10 spillere på 9 huller
havde deltaget i den forudgående golfmatch, som foregik i godt vejr.
Formandens beretning for 2008-09:
Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et virkelig godt år.
Vi er i dag 107 medlemmer, en fremgang fra sidste år som vi ikke havde forventet. Det har så affødt, at vi har måttet lukke for tilgangen, da vi ikke mente, at vi kunne være flere, hvis vi skulle afvikle vores matcher inden for en rimelig tid.
Efterfølgende har der været kritik af vores beslutning fra flere sider, og vi har derfor rettet henvendelse til golfklubbens bestyrelse for at afklare, om vi kunne få banen lukket fra morgenen til kl.
11, så vi kunne gå ud på alle huller på bag 9. Vi har nu fået en tilbagemelding, og ordret siger
man: ”I skal have de tider, I har brug for, så vi ikke lukker for tilgangen i denne succesfulde senior
klub”. Det er dejligt at høre, at vi bliver bakket op af klubben. Vores kontakt person i bestyrelsen
har været Bente Knudsen, og jeg har aftalt med hende, at vi her i november får den endelige aftale
på plads.
Når vi ser tilbage på året, der er gået, har vi haft en meget fin sæson, vi har spillet så godt som alle
tirsdage.
Bent har i år lavet statistik over vores tirsdage:
Fra 2. december til 17 marts har vi spillet vintergolf 16 gange, vi har været 40 spillere i snit, en enkelt gang har vi været 57 spillere. Den flittigste med alle 16 gange har været Willy Christensen,
derefter følger Kristen Ruby, Laust Nees, Ubbe Vestergård, Ivar Lorentsen og Gunnar Madsen med
15 gange.
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Fra 24 marts til 6, oktober har vi spillet alle tirsdage på nær en enkelt, hvor der kom torden og lyn,
så vi måtte stoppe spillet efter 16 huller. vi har spillet 29 tirsdage, minus den ene gang, og har i snit
været 56 spillere, og rekorden havde vi den 18. august, hvor vi var 77 spillere. De flittigste spillere
i sommerhalvåret, har været Kristen Ruby, Harald Schrøder og Ole Holm som alle har deltaget 27
gange.
Samlet over hele året er den flittigste Kristen Ruby med samlet 42 gange, faktisk har han været med
hver eneste gang, flot gået Kristen, og vi vil gerne se dig heroppe, så vi kan hylde dig. (Fra generalforsamlingen sidste år og indtil vi begyndte på vintergreens har han faktisk spillet yderligere 6-7
gange, som ikke er med i opgørelsen. Bent)
Oversigten hænger på opslagstavlen, hvor man kan se, hvornår man har deltaget, og hvor mange
point man har opnået i de enkelte matcher og gennemsnittet for året.
Vores Julematch havde 65 deltagere, golfspillet foregik over 9 huller, og spillerne måtte kun med
bringe 2 redskaber, efter eget valg. Efter matchen spillede vi andespil om 3 ænder sponseret af
Kvickly og sluttede med en hyggelig og gammeldags julefrokost, bestående af juleplatte med risalamande og som i gamle dage et par Julesalmer og nogle hyggelige historier.
Vores Regionssamarbejde fungerer utrolig godt, vi har et meget fint samarbejde med de øvrige
klubber. Den 20. april var Otto og Bent til formandsmøde i Nordvestjysk, hvor vi sammen med de
andre 5 klubber tilrettelagde sæsonen 2009 og 2010. Der blev ikke foretaget ændringer i konceptet.
Rækkeinddelingen blev drøftet, da B rækken stadig er for stor, men man blev enige om at forsætte
uændret i sæsonen.
I alle matcher har vi deltaget med mindst 20 spillere, og vi har igen i år erobret 2. pladsen i Regionen med 1131 point, 5 point mindre end sidste år. Dejbjerg blev igen nr. 1 med 1189 point, Nordvestjysk nr. 3 med 1077, Viborg nr. 4 med 1062, Herning nr. 5 med 1045 og Holstebro sidst med
1031, et resultat vi kan være stolte over. Vi fik også ros fra de andre klubber for vores arrangement i Lemvig, og specielt banen var man meget tilfreds med. Arrangementet gav os et pænt
overskud til klubben.
Den 5. maj havde vi match her i Lemvig mod Struer, de deltog med 30 spillere mens vi selv var 53
spillere, vi vandt med 159 point mod Struers 136 point. Vi tog også 13 af de 15 præmier der var.
I returmatchen i Struer var vi 40 spillere og Struer deltog med 50. Denne gang var det omvendt og
Struer vandt, men ikke nok til den samlede sejr, så vi genvandt pokalen, også godt nok for vi havde
glemt at få den med til Struer
Den årlige match mod Holstebro foregik den 2. juni her hos os. Holstebro stillede med 17 spillere
og vi med 59 spillere, 7 af vores kom med på selve dagen, så vi var i alt 76 spillere. Vejret var rigtig
Lemvig vejr, fin sol med kraftig vind, så vi løb af med 11 ud af 14 præmier, og i by konkurrencen
vandt vi med 172 point mod Holstebros 149 point.

20

Vores sommerudflugt gik i år til Sydthy Golfklub, vi var 50 der deltog, og vi havde en hyggelig dag
med godt vejr, og ikke mindst en god bane med fine fairways og greens, og en helt enestående service fra klubbens side, som havde sørget for dækkede borde, og folk i baren, så vi kunne spise vores
medbragte mad, og få kolde øl fra klubben, tak for det.
Matchen mod Damerne var i år den 26. august, og det var damerne der stod som arrangør. Der
deltog i alt 72 spillere, heraf 26 damer, vi var så ubeskedne at vinde de fleste præmier, og dermed
holdmatchen og pokalen.
Klubmesterskabet blev afviklet over tirsdagene den 15. og den 22. september. Mesterskabet blev
spillet som slaggolf hvor antallet af slag på hvert hul er begrænset til 5 slag over hullets par. Mesterskabet afgøres uden handicap. Der har deltaget 71 spillere og vinder blev Leif Kristensen med
183 slag for de 2 runder, Runner up blev K.E. Hvas og Villy Christensen med 198 slag, de har efterfølgende spillet en omkamp om 2 pladsen, og her vandt K.E. Hvas.
Tysklandsturen:
Efter mange opfordringer blev det til en 3 dages tur til Friedrichstadt .
Vi startede fra golfklubben mandag morgen den 25. maj i private biler, i alt 24 spillere.
Første start var på Husumer Bucht Golfklubs bane, en dejlig kombineret bane med træer og åbne
arealer, en meget hyggelig bane.
Derefter til vores hotel Aquarium i Friedrichstadt, et hyggeligt hotel midt på torvet og ved en af
deres mange kanaler.
Drink udendørs kl. 19 derefter 3 retters menu, med præmie overrækkelse for dagens match.
Næste dag startede med regn torden og lyn, og vi skulle spille på den åbne bane i Büsum ude i marsken, så gode råd var dyre, hvad skulle vi lave en hel dag uden golf.
Vi kørte afsted til Büsum i det værst tænkelige vejr, men da vi kom frem klarede det op, og efter aftale med klublederen kunne vi spille gratis, hvis ikke vejret holdt de først 9 huller.
Men vejret klarede op og det blev en fantastisk varm dag, med masser af oplevelse i form af fugle
og dyrelivet i marsken, måske mindre godt golf da banen var snæver og svær.
Hjem til hotellet med mad og drikke og en god nats søvn.
Næste morgen afsted til Förde golfklub som ligger pragtfuldt ved Glücksburg og Flensborg fjord,
en meget kuperet og skovfyldt bane, og igen et skønt vejr med 25 grader.
Afslutningen på turen var i Padborg, hvor vi fik stegt flæsk og persillesovs, og hvor den endelige
vinder af matchen blev kåret.
Jeg tror, at alle havde en dejlig tur.
Oldboys klubben har igen i år stået for Greenfee kontrollen, det er gået fint, vi har som afslutning
på sæsonen afholdt en match, med efterfølgende evaluering af året, så tak til Jer der har villet afse
tid til at være kontrollant, og hvis ingen melder fra, regner jeg med, at alle vil være med igen næste
år.
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I bestyrelsen har vi afholdt møder i forbindelse med vores matcher, planlægning af regionsmatchen, og vores sommerudflugt. Vi har haft et godt samarbejde, vi har fordelt arbejdet godt imellem os, og det har bare kørt utrolig godt.
Så tak til Jer i bestyrelsen, og ligeledes tak til alle jer andre, for et godt år. Og selvfølgelig ikke at
forglemme Vita, som har sørget for at vi har fået noget godt at spise hver tirsdag, og som har været
vores sponsor med 1. pladsen i alle grupper.
Det blev besluttet at indføre et vinterhandicap der reguleres hver uge i stedet for det hidtidige system hvor præmietagerne fik fradraget 2 point i 4 uger. Reguleringen bliver 0,4 pr. point bedre end
36 for spillere med handicap under 37 og 1 point for spillere med handicap over 37.
Regnskabet udviste et overskud på 3.841 kr.
Otto Schumann og Arne Gottlieb blev genvalgt til bestyrelsen.
2009-2010
Den 26. april 2010 blev der afholdt planlægningsmøde i VOB i Lemvig, følgende blev besluttet:
 Spilledatoer for 2010 og 2011 blev fastlagt.
 Matchfee blev fastlagt til 275 kr. i Holstebro og 250 kr. i de øvrige klubber.
 Handicapgrænser: Det blev besluttet at spillerne opdeles i 3 lige store grupper i hver enkelt
turnering. Handicapgrænserne vil derfor blive forskellige fra turnering til turnering.
 Der indføres fast regel om, at det er forbudt at gå tilbage for at slå en ny bold i turneringer i
Vestjysk Old Boys. Dette skal indskærpes hver gang.
 Det besluttedes, at de 6 bedste spillere fra hver klub tæller med i byturneringen, uanset hvilken række de spiller i. Det blev foreslået, at der skulle udsættes en pokal til vinderen af byturneringen, men forslaget blev ikke vedtaget.
 I turneringerne kan der deltage 20 spillere fra hver klub. I tilfælde af at den arrangerende
klub kan rumme flere end 120 spillere, må klubben fordele de overskydende pladser blandt
egne medlemmer. Hvis én eller flere klubber ikke udnytter alle 20 pladser, skal de ledige
pladser fordeles blandt de øvrige klubber, også hjemmeklubben.
 For at forøge spillehastigheden og begrænse ventetiden blev det besluttet, at frokosterne begynder kl. 14:30, uanset om alle spillere er kommet ind. Dette skal meddeles ved instruktionen før start.
 For at lette resultatberegningen skal scorekortene afleveres holdvis.
Generalforsamling den 26. oktober 2010.
77 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 66 spillere på 18 huller og 5 spillere på 9 huller havde
deltaget i den forudgående golfmatch, som foregik i godt vejr.
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Formandens beretning for 2009-10:
Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det er utrolig som tiden løber afsted,
men det må være tegn på at tiden går godt, og når vi ser tilbage på året, så syntes jeg, det er gået
fint.
Vi er nu 111 medlemmer, og det fungerer fint med ”9 hullerne”, som går ud omkring kl. 10.15, så
vi alle spiser samlet ved 13- tiden. Det, at vi spiser og uddeler præmier hver tirsdag, er med til at
gøre vores klub unik, i næsten alle andre klubber gør man det kun en gang om måneden. Man har
ikke den mulighed, som vi har, hvor vi reelt kan starte på 10 huller og komme afsted inden for 10
minutter, mange andre klubber har kun 2-3 huller, og så tager det tid, så ville det tage os langt over
1 time, førend alle var kommet afsted, og så havde vi nok heller ikke spisning hver tirsdag.
Vi havde en dårlig vinter spillemæssig set, næsten 4 måneder hvor der kun blev spillet 4 gange, vi
spillede den 1. og 8. december, og i marts den 23. og 30, derefter har vi ikke haft en dårlig dag,
hvor der ikke kunne spilles, jeg vil sige at vi har haft utrolig godt vejr hver eneste tirsdag.
Vi var ikke forberedt på, at banen kunne være lukket så længe, så vi havde ikke lavet nogen nødplan, men det har vi nu, vi har aftalt med Bowling centeret, at vi kan spille hver tirsdag, hvis vi
skulle få en vinter, som lukker banen i længere tid. Så hvis sneen lægger sig over banen, og det er
umuligt at spille, mødes vi kl. 10 i Bowling centeret og spiller fra kl. 10 – 12, 2 timer, hvor vi afslutter med præmier. Prisen bliver, for 2 timer + kaffe, 50 kr. pr. mand. Den eneste betingelse er, at I
alle synes at det er en god ide.
Igen i år har Bent lavet en statistik, der viser hvor mange vi har været hver tirsdag, og hvem der
har været flittigst. Vi har i gennemsnit været 66 spillere, de flittigste i sommer har været: Kristen
Ruby, Helge Lyng, Georg Mathiasen og Ivar Lorentzen. Tager vi vinteren med er samlet over hele
året de flittigste Kresten Ruby og Ivar Lorentzen. Oversigten hænger på opslagstavlen, hvor man
kan se, hvornår man har deltaget, og hvor mange point man har opnået i de enkelte matcher og
gennemsnittet for året.
Vores Jule match den 15. december havde 76 deltagere, golfspillet foregik over 9 huller, og spillerne måtte kun med bringe 2 redskaber, efter eget valg. Efter matchen spillede vi andespil om 3 ænder sponseret af Kvickly og derefter en hyggelig og gammeldags julefrokost, bestående af juleplatte
med risalamande og som i gamle dage et par Julesalmer og nogle hyggelige historier.
Vores Regionssamarbejder fungerer utrolig godt, vi har et meget fint samarbejde med de øvrige
klubber. Den 26. april havde vi planlægningsmøde her i Lemvig, hvor vi sammen med de andre 5
klubber tilrettelagde sæsonen 2010 og 2011. Det blev besluttet at Greenfeen blev øget til 275 kr. i
Holstebro og 250 kr. i de andre klubber. Rækkeinddelingen blev ændret, så vi fremover opdeler
spillerne i 3 lige store rækker efter handicap. Byturneringen bliver fremover beregnet efter de 6
højeste scores fra hver klub uanset række, og der kan deltage mindst 20 spillere fra hver klub. Vi
vandt regionsmesterskabet med 1144 point, 10 point mere end sidste år. Dejbjerg blev nr. 2 med
1135 point, 54 point mindre end sidste år, så der var kamp til stregen, inden sidste match i Holstebro var vi kun 1 point foran Dejbjerg. Holstebro blev nr. 3 med 1095, Viborg nr. 4 med 1078,
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Nordvestjysk nr. 5 med 1049 point og sidst blev Herning med 996 point, et resultat vi kan være stolte over. Vi fik også ros fra de andre klubber for vores arrangement i Lemvig, som var begunstiget
med godt vejr.
Den 3. maj havde vi match mod Struer hos dem, vi stillede med 39 spillere og de med 47 spillere.
Struer vandt med 352 point imod vores 336 point. Vi tog 3 præmier og de tog 6 præmier. Returmatchen blev spillet hos os den 17. august. Vi var 64 spillere og Struer stillede kun med 23 spillere.
Vi vandt 11 ud af 12 individuelle præmier, samt 3 ud af 4 for nærmest flaget. Bykonkurrencen vandt
vi med 362 point mod Struers 307 point, og dermed den samlede sejr med 698 point mod Struers
659 point, så pokalen står fortsat hos os.
Den årlige match mod Holstebro foregik den 2. september i Holstebro. Holstebro vandt matchen
med 341 point mod vores 306 point.
Sommerudflugten den 3. august gik til Golfclub Storådalen. Der deltog 71 medlemmer, det højeste
antal vi nogen sinde har været oppe på. Vi havde flot vejr og trods den svære bane blev der opnået
pæne resultater. Vi sluttede af med en glimrende frokost og fik i hele taget en meget fin behandling.
Matchen mod Damerne havde vi den 31. august, og vi stod for arrangementet. Der deltog 78 spillere, heraf 27 damer, og vi var så ubeskedne at vinde 12 ud af 15 individuelle præmier, og dermed
holdmatchen og pokalen.
Klubmesterskabet blev afviklet over tirsdagene den 21. og den 28. september. Mesterskabet blev
spillet som slaggolf hvor antallet af slag på hvert hul er begrænset til 5 slag over hullets par. Mesterskabet afgøres uden handicap. Der har deltaget 71 spillere og vinder blev John Byrdal med 191
slag for de 2 runder, Runner up blev Kaj Gøtzche med 195 slag.
Vedrørende klubmesterskabet har vi tænkt at stoppe, da klubben nu har lavet en række for veteraner, og vi lavede det fordi vi syntes, at der manglede en rigtig oldboys række, men vi vil gerne høre
hvad I synes.
Tysklands turen:
Vores tur gik i år til Schlesvig, vi var 27 der tog afsted den 31. maj, med kurs mod første golfbane
Golf Club Hof Berg, ved Leck i Nordtyskland. Vi startede i dårligt vejr, men der var lovet opklaring
i løbet af formiddagen, og ganske rigtig da første start gik, var det fint tørvejr. Banen er en form for
parkbane med mange træer, banen var fin, bortset fra dårlige greens på grund af vinterens sne. Vi
boede på hotel Strandhalle i Schleswig. Næste dag tirsdag spillede vi på Golf Club An der Schlei,
en meget lækker bane, der slår alt hvad vi tidligere har spillet på, utrolig flotte greens og fairways,
tyk flot græs overalt, og med en skøn udsigt over Slien. Onsdag spillede vi på Benniksgård golfbane
ved Rinkenæs, banen ligger utrolig flot ned til Flensborg Fjord, men selve banens kvalitet kunne
slet ikke leve op til den i Schleswig. Hver dag var der præmier for dagen og den sidste dag samlet
kåring af vinderen i de 2 rækker. Jeg tror alle havde en god tur.
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Turen til næste år bliver fra 30. maj til 1. juni i Schleswig, 3 dage med 2 overnatninger på et godt
hotel, og 3 gode og spændende baner. De der er interesseret i at deltage, kan skrive sig på listen
efter generalforsamlingen, (den hænger på tavlen) der bliver plads til max. 30 spillere, hvis der er
flere, kommer de på venteliste. Husk at udfylde alle rubrikker, især Jeres e-mail adresser.
Oldboys klubben har igen i år stået for Greenfee kontrollen, det er gået fint, vi har som afslutning
på sæsonen afholdt en match, med efterfølgende evaluering af året, så tak til Jer der har villet afse
tid til at være kontrollant, og hvis ingen melder fra regner jeg med at alle vil være med igen næste
år.
Vi har forsøgt at få en hjertestarter til klubben, vi har ansøgt hos Lions, men fået afslag, så nu har
vi anmodet bestyrelsen for Golfklubben om at købe en, og hvis ikke det lykkes, vil vi foreslå det på
den kommende generalforsamling.
Tak til Vita, som har sørget for, at vi har fået noget godt at spise hver tirsdag, og som har været
vores sponsor med 1. pladsen i alle grupper, tak Vita for et godt samarbejde.
Henning Jacobsen foreslog at klubmesterskabet blev bevaret, da han syntes at det var et spændende
arrangement. Efter en lille diskussion blev der lavet en afstemning, ved håndsoprækning, om
mesterskabet skulle fortsættes, og der var stort flertal for fortsættelse.
Angående hjertestarter foreslog Karl Erik Christensen at Old Boys Klubben kunne sponsere én,
efter lidt diskussion blev det besluttet at afvente indstillingen fra golfklubbens bestyrelse.
Jens V. Thomsen foreslog at den gave som medlemmerne har fået for vane at give til bestyrelsen
ved julefrokosten skulle ændres til en ret for bestyrelsen til at bruge et fastsat beløb fra klubkassen
efter eget ønske. Begrundelsen var at det var besværligt for indsamlerne af de frivillige bidrag at få
fat i medlemmerne. Harald Schrøder, Bent Sandgrav og Otto Schumann talte imod forslaget, der
endte med at blive forkastet.
Regnskabet udviste et overskud på 1.032 kr.
Kurt Laursen og Bent Sandgrav blev genvalgt til bestyrelsen.
2010-2011
Den 18. april 2011 blev der afholdt planlægningsmøde i VOB i Holstebro hvor det tidligere besluttede blev fastholdt, og hvor det blev nævnt, at der nu, på Lemvigs foranledning og bekostning, er
indkøbt en plakette til uddeling til den vindende klub i klubturneringen, som sørger for at få klubnavn og årstal indgraveret på plaketten, og har ret til at have den hængende til det følgende år.
Det blev også besluttet at flexmedlemmer ikke kan deltage i VOB’s turneringer.
Generalforsamling den 25. oktober 2011.
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80 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 65 spillere på 18 huller og 9 spillere på 9 huller havde
deltaget i den forudgående golfmatch, som foregik i godt vejr.
Formandens beretning for 2010-11:
Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et godt år, måske kunne
vi have ønsket at vejret havde været lidt bedre, det har været en dårlig sommer, men trods alt er det
gået fint.
Vi er nu 116 medlemmer, og det fungerer fint med 9 hullerne som går ud omkring kl. 10.30, så vi
alle spiser samlet, alle er med til de orienteringer der bliver givet og ikke mindst det sociale
samvær vi har.
Igen i år havde vi en vinter med masser af sne, men det lykkedes os alligevel at spille 11 tirsdage
fra 30. november til 22. marts. I år var vi forberedt på hvad der kunne komme, så da banen lukkede
var vi klar med Bowlingbanen. I gennemsnit deltog 48 spillere til vintergolf, ja en dag var vi helt
oppe på 69 spillere. 9 spillere var med alle gange. Vi bowlede 5 gange hvor vi i gennemsnit var 27
spillere. 9 spillere var med alle gange.
Sommergolfen er gået planmæssigt vi har spillet alle tirsdage, uanset vejret, for der har været nogle
grimme dage ind i mellem med regn og storm. 28 tirsdage er det blevet til fra 29. marts til 4. oktober, hvor vi i gennemsnit har været 64 spillere, enkelte dage med op til 75 spillere.
Igen i år har Bent lavet en statistik der viser hvor mange vi har været hver tirsdag, og hvem der har
været flittigst. De flittigste set over perioden fra generalforsamlingen sidste år til 11. oktober i år,
golf og bowling sammen, har været Ivar Lorentzen og Kristen Ruby, ud af 50 mulige har de begge
deltaget i de 45, det er da flot. De er dog tæt fulgt af formanden med 44 gange. Oversigten hænger
på opslagstavlen, hvor man kan se hvornår man har deltaget og hvor mange point man har opnået i
de enkelte matcher og gennemsnittet for året.
Vores Jule match den 14. december havde 76 deltagere, golfspillet foregik over 9 huller, og spillerne måtte kun medbringe 2 redskaber, efter eget valg. Efter matchen spillede vi andespil om 3 ænder
sponseret af Kvickly. En hyggelig og gammeldags julefrokost, bestående af juleplatte med risalamande og som i gamle dage et par Julesalmer og nogle hyggelige historier.
Vores Regionssamarbejde fungerer utrolig godt, vi har et meget fint samarbejde med de øvrige
klubber. Den 18. april havde vi planlægnings møde, i Holstebro hvor vi sammen med de andre 5
klubber tilrettelagde sæsonen 2011-12. Greenfe blev fastholdt til 275 kr. i Holstebro og 250 kr. i de
andre klubber. Række inddelingen er fortsat, så vi spiller i 3 lige store rækker efter handicap. Byturneringen bliver forsat beregnet efter de 6 højeste scores fra hver klub uanset række, og der kan
deltage 20 spillere fra hver klub. Flex medlemmer, kan ikke spille med i Regions matcher.
Vi tabte Regions mesterskabet med sølle 5 point, inden sidste runde i Dejbjerg førte vi med 16 point, men vi spillede desværre alle dårligt med undtagelse af Peter Schmidt som fik 34 point, så vi
scorede kun 169 point mod Dejbjergs 190, 21 point satte vi til. Men vi blev nr. 2, så vi kommer
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stærkt igen næste år. Dejbjerg blev nr. 1 med 1152, Lemvig nr. 2 med 1147, 3 point mere end sidste
år. Nordvestjysk og Holstebro delte 3 pladsen med 1064 point, Herning nr. 5. med 1057 point, og
Viborg nr. 6 med 1050 point. Et resultat vi dog trods alt kan være stolte over.
Matchen mod Struer, blev spillet den 3. maj hos os, vi var 73 spiller og Struer mødte med 25 spillere. Lemvig vandt by konkurrencen med 348 point mod Struers 283 point. Vi tog alle præmier, jeg
kan dog ikke huske om vi også vandt alle præmier nærmest flaget.
Returmatchen blev spillet den 15. august hvor vi deltog med 46 spillere og Struer med 51 spillere.
Vi vandt 6 ud af 9 individuelle præmier, og vandt by matchen med 356 point mod Struers 335 point.
Så samlet vandt vi med 704 point mod 618 point, og beholdt dermed pokalen.
Den 6. maj havde vi en lille match sammen med junior afdelingen. De havde forespurgt om vi ville
være med, og selvfølgelig sagde vi ja, og at vi nok skulle lave matchen og give præmierne. Så vi
spillede en foursome med en junior og en oldboys sammen, omkring 30 deltog, og vi har i sinde at
gentage det til næste år.
Matchen mod Damerne havde vi den 8. juni og det var damerne der stod for arrangementet. Der
deltog 28 damer og 46 herrer, vi vandt de fleste individuelle præmier, og dermed holdmatchen og
pokalen.
Sommerudflugten den 2. august gik til Morsø Golfklub. Der deltog 67 medlemmer, en flot tilslutning. Vi havde flot vejr og banen var udmærket. Klubben har ingen restaurant, så de havde sørget
for smørrebrød udefra. Vi havde en dejlig dag.
Den årlige match mod Holstebro foregik den 30. august her i Lemvig. Holstebro stillede desværre
kun med 9 spillere mod vores 62 spillere. Ud af 13 præmier tog vi de 10, samt alle præmier nærmest flaget. By konkurrencen blev vundet af os med 176 point imod Holstebros 145 point.
Holstebro beklagede at de var så få, og vi aftalte at drøfte det nærmere til foråret, hvis de ikke har
den store interesse, da de har så meget andet, vil vi hellere finde en anden klub.
Jeg har talt med formanden for Holmslands senior afd. Erik Gade, og de var positive for et samarbejde med os, så Bent og jeg var i går nede og spille sammen med dem, de har spilledag mandag.
Vi havde en rigtig hyggelig dag, med formanden og næstformanden, vi spillede 18 huller sammen
med klubbens medlemmer. Flot vejr og en flot bane, meget velholdt, så vi var begge meget overrasket over standarden. Vi havde en god snak efter matchen og aftalte at vi starter et samarbejde op.
De kommer og besøger os først i maj og vi besøger dem først i august, vi glæder os til dette samarbejde, og håber alle vil støtte op om det.
Klubmesterskabet blev afviklet over tirsdagene den 6. og den 13. september. Mesterskabet blev spillet som slaggolf hvor antallet af slag på hvert hul er begrænset til 5 slag over hullets par. Mesterskabet afgøres uden handicap. Der har deltaget 59 spillere, men kun 21 har deltaget i begge matcher, og dermed haft chancen får at vinde. Vindere blev Ole Wagner med 184 slag og runner up
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blev Villy Kjeldsen med 190 slag. Må vi se de 2 vindere heroppe. Vinderne fik overrakt deres præmier, som bestod af kasketter med påtrykt tekst samt vin.
Tysklandsturen: Vores tur gik i år til Friedrichstadt, også kaldet lille Venedig på grund af alle de
små kanaler som er i byen. Vi var 34 der tog af sted mandag den 30. maj, med kurs mod første golfbane Golf Club Lohersand, ved en lille by, Sorgbrück, i Nordtyskland. En fin bane halv park og
halv åben. Tirsdag spillede vi Büsum som er en åben bane der ligger helt ude i marsken, og sidste
dag den flotte bane Golfplatz an der Schlei ved Schleswig. Vi havde en dejlig tur, boede på et flot
hotel, hotel Aquarium byen bedste. Som noget nyt var vi med bus, det var alle tiders og gav os alle
ekstra hyggeligt samvær.
Tysklandsturen til næste år bliver fra 30. maj til 1. juni på samme hotel i Friedrichstadt, med samme program, men et par andre spændende golfbaner. Da alle der var interesseret kom med i år, har
de samme fået tilbuddet om næste år, men der er enkelte pladser tilbage, så hvis nogen er interesseret så mail til mig, man kommer med som jeg modtager mailene, og hvis der er flere kommer de på
venteliste.
Hjertestarteren som vi har efterlyst gennem lang tid, er nu kommet og hænger ude i forgangen, vi
har haft en gennemgang af brugen, og vil senere i år lave en opfølgning for alle interesserede, men
gå ud og læs orienteringen så I ved hvad der skal ske hvis uheldet er ude. Vi har foreslået klubben
at der på scorekortene bliver angivet, at vi har hjertestarter og tlf. nr. som man kan ringe til.
Oldboys klubben har igen i år stået for Greenfee kontrollen, det har gået fint, vi har som afslutning
på sæsonen afholdt en match, med efterfølgende evaluering af året, så tak til Jer der har villet afse
tid til at have været kontrollant, og hvis ingen melder fra regner jeg med at alle vil være med igen
næste år.
Samarbejdet med Klubben og Mie har været godt, vi kan ikke få det meget bedre end vi har. Som
sagt har vi foreslået nogle flere tiltag vedrørende hjertestarteren, men også vores scorekort har vi
foreslået ændret med nogle farver, og større typer, så de bliver nemmere at læse og overse.
I bestyrelsen har vi afholdt møder i forbindelse med vores matcher, planlægning af regionsmatchen,
og vores sommerudflugt. Vi har haft et godt samarbejde, vi har fordelt arbejdet godt imellem os, og
det har bare kørt utrolig godt. Så tak til Jer i bestyrelsen, og ligeledes tak til alle medlemmerne, for
et godt år, det er dejligt at alle er glade og tilfredse, og altid støtter op til vores arrangementer
matcher og udflugt, det lover godt for det kommende år.
Og selvfølgelig ikke at forglemme Vita som sørger for at vi har fået noget godt at spise hver tirsdag,
og som er vores sponsor med 1. pladsen i alle grupper, tak Vita for et godt samarbejde.
Hasse Svendsen efterlyste procedurer for hvorledes der skulle reageres hvis der blev behov for
hjertestarteren. Otto oplyste at golfklubbens bestyrelse har bedt Oldboys Klubben om at udfærdige
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procedurer for tilgang til og anvendelse af hjertestarteren og at bestyrelsen er i gang med dette. Gert
Bahnsen foreslår at greenkeeperne bliver en del af beredskabet, hvilket støttes af Arne Gottlieb,
Otto erklærer sig enig heri.
Hasse Svendsen foreslår at vi fortsætter med regelgennemgang en gang imellem. Otto er enig i at
den bør fortsættes.
Otto foreslog på bestyrelsens vegne, at der kun uddeles præmier til de spillere, der er tilstede ved
præmieoverrækkelsen, fordi den nuværende praksis virker lidt tilfældigt. Præmien foreslås ikke
videreført til den næste i rækken, da det vil blive noget besværlig, i stedet vil flasken gå tilbage til
vinlageret, hvorved besparelsen vil komme medlemmerne til gode.
Forslaget blev godkendt med stor majoritet, ved håndsoprækning.
Poul Erik G. Andreasen foreslog, bl.a. af hensyn til sikkerheden (hjertestarter), at den tidligere
beslutning, om at mobiltelefoner ikke er tilladt, omgøres, således at mobiltelefoner fremover
tillades.
Efter en kort drøftelse besluttedes det, at tændte mobiltelefoner tillades, hvis blot de indstilles på
lydløs. Det er stadig kun tilladt at telefonere i nødsituationer.
Regnskabet udviste et overskud på 1.346 kr.
Otto Schumann og Arne Gottlieb blev genvalgt til bestyrelsen.
2011-2012
Den 16. april 2012 blev der afholdt planlægningsmøde i VOB i Dejbjerg, hvor der blev lavet følgende ændringer og tilføjelser til det tidligere vedtagne:





Matchfee blev øget til 275 kr. i Holstebro og 250 kr. i de øvrige klubber.
Mobiltelefoner må ikke anvendes under turneringen.
Ved afbud senere end tirsdag skal der betales for maden.
Præmier til hver 6. påbegyndt spiller, mod tidligere hver 7.

Generalforsamling den 23. oktober 2012.
88 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 69 spillere på 18 huller og 13 spillere på 9 huller havde deltaget i den forudgående golfmatch, som foregik i godt vejr.
Formandens beretning for 2011-12:
Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling. Det har været et godt år, måske
kunne vi have ønsket at vejret havde været lidt bedre, det har været en dårlig sommer, og masser af
regn her i efteråret, men trods alt er det gået fint.
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Vi er nu 124 medlemmer. Vi har fået mange nye medlemmer og heldigvis kun få frafald, grundet
sygdom.
Vi har haft 6 gæstespillere med i tirsdagsturneringerne, heraf 2 medlemmer fra bestyrelsen, som så
fik set hvordan oldboys fungerer.
Det går forsat fint med 9 hullerne som går ud lidt før kl. 10, så vi alle kan spise samlet, og alle er
med til de orienteringer der bliver givet og ikke mindst det sociale samvær vi har.
Det var en god vinter, vi slap billigt, vi har spillet hele vintersæsonen fra 6. december til 13 marts,
på nær 3 gange, hvor banen var lukket på grund af sne, selv tirsdagen mellem Jul og Nytår var 23
spillere mødt op. Flest var der den 13. marts med 62 spillere, tæt fulgt af 17. januar og 28. februar
med hhv. 58 og 57 spillere. De 3 dage hvor banen var lukket spillede vi bowling, hvor vi deltog med
hhv. 25, 29 og 20 spillere.
Sommergolfen er gået planmæssigt, vi har spillet alle tirsdage fra den 20. marts til 16. oktober,
uanset vejret, for der har været nogle grimme dage ind i mellem med regn og storm. 31 tirsdage er
det blevet til, hvor vi i gennemsnit har været 67 spillere, 11 mere end samme periode sidste år. Flest
var vi den 22. maj med 97 og den 19. juni med 93 spillere, sidste år var toppen 75 spillere. Den
dårligste dag var tirsdag den 10. april hvor det ikke var vejr til at sende en hund ud, men oldboys er
hårde, så 9 spillere gik ud.
Mange spillere har været flittige. Vi har spillet golf 49 tirsdage, og bowlet 3 tirsdage, og efter det
som er optalt, så har mange deltaget 40 gange, men kun en har deltaget 45 gange, og det er Helge
Lyng, tillykke med det.
Vores Jule match den 13. december havde 70 deltagere, golfspillet foregik over 9 huller, og spillerne måtte kun medbringe 2 redskaber, efter eget valg. Efter matchen spillede vi andespil om 3 ænder
sponseret af Kvickly, og derefter en hyggelig og gammeldags julefrokost, bestående af juleplatte
med risalamande og som i gamle dage et par Julesalmer og nogle hyggelige historier, og ikke
mindst julegaver til bestyrelsen.
Vores Regionssamarbejder fungerer utrolig godt, vi har et meget fint samarbejde med de øvrige
klubber.
Den 16. april havde vi planlægnings møde i Dejbjerg, hvor vi sammen med de andre 5 klubber tilrettelagde sæsonen 2012. Green feen blev hævet til 300 i Holstebro og 275 kr. i de andre klubber.
Række inddelingen er fortsat, således at vi spiller i 3 lige store rækker efter handicap. Byturneringen bliver forsat beregnet efter de 6 højeste scores fra hver klub uanset række, og der kan som minimum deltage 20 spillere fra hver klub. Flexmedlemmer, kan ikke spille med i Regions matcher.
Sidste år tabte vi Regions mesterskabet med sølle 5 point, men i år vandt vi det med 12 point, inden
sidste runde i Viborg førte vi med 5 point, men vi spillede alle godt, og spillede lige op med Dejbjerg, begge hold fik 205 point, vi kunne nu ikke rigtig tælle til at Dejbjerg fik 205,så en efterfølgende snak med Viborg viste, at man havde lavet en fejl, så Dejbjerg kun fik 198 point, så vi vandt i
Viborg og den samlede turnering. Lemvig blev nr. 1 med 1134, Dejbjerg nr. 2 med 1122, Holstebro
30

nr. 3 med 1041 point, Nordvestjysk nr. 4 med 1037, Viborg nr. 5 med 1016 point, og sidst Herning
med 995 point. Et resultat vi kan være stolte over.
Matcherne mod Struer,
Mandag den 7. maj stillede vi i Struer med 42 spillere, mens Struer stillede med 47 spillere, Struer
tog selv de fleste præmier, og da en spiller fik 52 point tabte vi stort. Retur matchen var tirsdag den
4. september her hos os, de kom kun 16 spillere, mens vi stillede med 59. Vi tog grusom revanche
for øretæven i Struer, og tog samtlige præmier og vandt by turneringen med 648 point mod deres
578 point, så vi beholdt pokalen for 5 gang.
Holstebro golfklub.
Vi var på besøg i Holstebro den 24. maj, vi stillede med 30 spillere og Holstebro med 46 spillere. Vi
tog pænt for os af præmierne, men Holstebro vandt byturneringen med 335 point mod vores 322
point. Det bliver spændende at se hvor mange spillere der kommer næste år fra Holstebro, når vi
inviterer.
Matchen mod Damerne havde vi den 3. juli, det var os der stod for arrangementet. Der deltog 28
damer og 46 herrer, vi vandt de fleste individuelle præmier, og dermed holdmatchen og pokalen.
Sommerudflugten den 7. august gik til Trehøje Golfklub, som vi havde fået en god aftale med om
greenfee og frokost. Der deltog 56 medlemmer, en flot tilslutning. Vi havde en fin dag, flot vejr og
banen var udmærket.
Samarbejdet Holmsland som er vores nye venskabs klub, har fået en god start, og bestyrelsen anbefaler at vi fortsætter samarbejdet. Vi startede med den første turnering her hos os den 15. maj, vi
var 54 spillere, mens Holmsland kun deltog med 17 spillere, det var ok da det var første gang, til
gengæld tog vi de fleste præmier.
I byturneringen fik vi 167 point og Holmsland fik kun 131 point. Til returmatchen i Holmsland den
30. juli mødte vi med 36 spillere og de med 41 spillere. Vi havde en fin dag, bortset fra et par meget
kraftige byger med halvstorm. Banen var svær, vi vandt halvdelen af præmierne, men tabte by turneringen med 169 point mod deres 172 point, men samlet vandt vi stort.
Klubmesterskabet blev afviklet over tirsdagene den 11. og den 18. september. Mesterskabet blev
spillet som slaggolf hvor antallet af slag på hvert hul er begrænset til 5 slag over hullets par. Mesterskabet afgøres uden handicap. Vinder blev Leif Kristensen med 173 slag, og runner up blev
Villy Kjeldsen med 183 slag
Må vi se de 2 vindere heroppe. Leif Kristensen var ikke til stede, og vil derfor få sin præmie på et
senere tidspunkt.
Tysklandsturen: Vores tur gik igen i år til Friedrichstadt, også kaldet lille Venedig på grund af alle
de små kanaler, som er i byen. Vi var 32 der tog af sted tirsdag den 29. maj, med kurs mod første
golfbane Husumer Bucht, som ligger lidt uden for byen Husum. En fin bane halv park og halv
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åben. Tirsdag spillede vi Gut Apeldör, som kun lå 20 km fra vores hotel. Gut Apeldör er et flot
golfresort med 27 huller og et flot hotel, banen var meget fin, og hul 18 slutter lige op til udendørs
restauranten, hvor vi sluttede med en god tysk bier. Sidste dag spillede vi den flotte bane An der
Schlei ved Schleswig. Vi havde en dejlig tur, boede på et flot hotel, hotel Aquarium, byen bedste. Vi
var igen med bus, det var alle tiders og gav os alle ekstra hyggeligt samvær.
Tysklandsturen til næste år bliver fra mandag 27. maj til 29. maj, vi skal bo på et nyt hotel, da flere
syntes vi skulle prøve noget nyt. Programmet er nogenlunde det samme: 2 overnatninger med fuld
pension, 3 gange golf, og transport med bus. Sidste år kom alle, der var interesseret, med, så jeg
håber på det samme næste år. Der er plads til 32, så hvis man er interesseret så mail til mig og I får
programmet tilsendt, alle der var med i år har fået tilbuddet. Hvis der melder sig flere, end der er
plads til, kommer de på en venteliste
Der ligger en lille folder om turen på alle bordene.

Oldboys klubben har igen i år stået for Greenfee kontrollen, det er gået fint, vi har som afslutning
på sæsonen afholdt en match, med efterfølgende evaluering af året, så tak til Jer der har villet afse
tid til at være kontrollant. Jeg har meddelt klubben at jeg stopper med at stå for greenfee kontrollen, og derfor mangler vi et medlem der vil påtage sig opgaven, så hvis der er en af de tilstedeværende der kunne tænke sig opgaven, så er det bare med at sige frem.
Bestyrelsen er blevet indstillet til Lemvig Prisen. Det er jo flot at et af vore medlemmer synes så
godt om vort arbejde, at han ligefrem indstiller os til denne hæders pris, tak til Harald Schrøder.
Samarbejdet med Klubben og Mie har været godt, vi har fået lavet nogle små ændringer i vores
aftale om greenfee til vores turneringer med Regionen, så vi kan ikke få det meget bedre, så tak til
klubben.
Tak tilVita som sørger for at vi har fået noget godt at spise hver tirsdag, og som er vores sponsor
med 1. pladsen i alle grupper, tak Vita for et godt samarbejde.
Ole Wagener havde indsendt et forslag til vedtagelse om at tilmeldinger til regionsmatcherne
(Vestjysk Old Boys) fremover skulle foregå via Golfbox, da det så ville være nemmere at tilmelde
sig, også selv om man ikke var til stede den dag listen blev hængt op. Laust Nees oplæste det
begrundede forslag i sin helhed.
Otto redegjorde for at forslaget var blevet drøftet i bestyrelsen, og at vi mener, at vi skal fortsætte
med den nuværende ordning. Hvorvidt man kan melde sig til hjemmefra eller om man skal melde
sig til på listen her i klubhuset mener vi ikke gør den store forskel, bortset fra at nogle vil få det
nemmere og andre lidt vanskeligere. De sidste 3 gange har der dog været problemer med at fylde
listen op, så alle der har haft lyst har haft en mulighed for at tilmelde sig, så vi synes, at vi skal fortsætte som hidtil.
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Regnskabet udviste et overskud på 6.684 kr.
Kurt Laursen og Bent Sandgrav blev genvalgt til bestyrelsen.
2012-2013
Den 15. april 2013 blev der afholdt planlægningsmøde i VOB i Viborg, følgende ændringer blev
besluttet:



Matchfee fastsættes til 300 kr. i alle klubber og skal fremover inkludere morgenmad.
Turneringerne vil være tællende med hensyn til handicapregulering og CBA vil blive anvendt.

Generalforsamling den 22. oktober 2013.
80 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 56 spillere på 18 huller og 12 spillere på 9 huller havde deltaget i den forudgående golfmatch, som foregik i godt vejr.
Formandens beretning for 2012-13:
Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et godt år, vi har haft
den bedste sensommer i mange år; foråret var der ikke meget godt at sige om, nattefrost hele april,
men samlet har det været godt.
Vi er nu 122 medlemmer og har nok nået det maksimale antal af oldboys golfspillere i golfklubben,
som vil være med i vores klub. Vi ligger på line med sidste år, der er nogle der ikke kan mere
grundet sygdom, og der er heldigvis nye der kommer til, så vi er fortsat en stor klub i regionen.
Det var en god vinter, vi slap billigt, vi har spillet hele vintersæsonen fra 4.december til 2. april, på
nær 3 gange, hvor banen var lukket på grund af sne, 4.og 11. december og 22. januar, vi spillede
heller ikke 1. juledag og 1. nytårsdag. Flest var der den 5. marts med 61 tæt fulgt af 16. marts og 2.
april med 56 og 58 spillere, færrest var der den 15. januar med kun 10 spillere, men den dag var
vejret også ualmindelig dårligt. Vi bowlede 2 gange den 4. december og den 22. januar, hvor vi var
24 og 22 spillere. Den 11. december havde vi vores julefrokost og derfor ingen bowling.
Sommergolfen er gået fint. Vi har i snit fra 9. april til 1. oktober været 66 spillere, flest den 20. august med 82 og den 4. juni med 81 spillere, færrest var vi den 17. september med kun 19 spillere,
vejr udsigten var dårlig den dag, men vejret blev rimelig, og så var det afslutningen på vores klub
mesterskab, så det var ikke godt at så få deltog. Vi har som sædvanligt spillet i 4 rækker. A fra 0-21,
B fra 21.1-28.0, C fra 28.1-37, der har i snit været 15 spillere i A rækken 20 spillere i B 21 spillere i
C og 10 spillere i C rækken, så det ser ud til at række inddelingen passer meget godt.
Mange spillere har været flittige, Fra 2. oktober 2012 til 1. oktober i år har vi spillet golf 47 tirsdage, det er flot. Helge Lyng og Peter Moring har deltaget 43 gange og Arne Gottlieb 41 gange, godt
gået.
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Vores Jule match den 11. december havde 66 deltagere, golfspillet foregik over 9 huller, og spillerne måtte kun med bringe 2 redskaber, efter eget valg. Efter matchen spillede vi andespil om 3 ænder sponseret af Kvickly og endelig en hyggelig og gammeldags julefrokost, bestående af juleplatte
med risalamande og som i gamle dage et par Julesalmer og nogle hyggelige historier, og ikke
mindst julegaver til bestyrelsen.
Vores Regionssamarbejder fungerer utrolig godt, vi har et meget fint samarbejde med de øvrige
klubber. Den 15. april havde vi planlægnings møde, i Viborg hvor vi sammen med de andre 5 klubber tilrettelagde sæsonerne 2013 og 2014. Matchfeen blev efter ønske fra nogle af de andre klubber hævet til 300 med morgenkaffe og rundstykke. Række inddelingen er fortsat at vi spiller i 3 lige
store rækker efter handicap. Byturneringen bliver forsat beregnet efter de 6 højeste scores fra hver
klub uanset række, og der kan deltage mindst 20 spillere fra hver klub.
Sidste år vandt vi Regions mesterskabet med 12 point, men i år måtte vi se os slået med sølle 3 point
af Dejbjerg. Inden sidste runde i Herning førte vi med 1 point over Dejbjerg og var 1 point efter
Nordvest jysk, men det gik ikke, vi fik ellers et flot resultat med 212 point, men Dejbjerg fik 216 point, så Dejbjerg blev den samlede vinder med 1214 point mod vores 1211 på 2. pladsen, Holstebro
blev nr. 3 med 1196, Nordvestjysk nr. 4 med 1188, Herning nr. 5 med 1119 og Viborg sidst med
1104. Når man sammenligner resultatet i år med sidste år så har alle klubber spillet meget bedre i
år end sidste år, sidste år vandt vi turneringen med 1134 point, og i år fik vi 77 point mere på 2.
pladsen en forskel 2 point pr. spiller per match, så standarden er blevet noget højere. Et resultat vi
kun kan være stolte af, og vi vinder selvfølgelig plaketten tilbage næste år. Kan oplyse at 46 forskellige spille har deltaget i matcherne.
Matcher mod Struer. Mandag den 30. april havde vi besøg af Struer med 19 spillere, men vi stillede
med 53 spillere, vi tog selv 18 ud af 19 præmier, og vandt også by turneringen med 166 med 130
point. Den 19. september var vi så i Struer, vi var kun 19 spillere, men Struer kunne kun stille med
21, så vi tog 11 ud af 14 præmier, og vandt by turneringen med 352 mod 296 point.
Holmsland vores nye venskabsklub. Vi var på besøg hos dem den 6. maj, vi mødte med 40 spillere
og de var 50. Vi havde en hyggelig dag, og vi har et godt samarbejde med klubben.
Vejret var fint i modsætning til året før, vi vandt 8 ud af 13 præmier men tabte by turneringen med
177 mod deres 185 point. Til mødet i Lemvig den 3. september deltog vi selv med 55 spillere, mens
Holmsland kun deltog med 21 spillere, vi tog 15 ud af 19 præmier og slog dem med 190 mod 162
point, så samlet vandt vi med 367 mod 347 point.
Holstebro golfklub. Vi havde besøg af Holstebro den 11.juni, vi stillede med 61 spillere og Holstebro med 26 spillere, nogle flere end for 2 år siden, så vi fastholder samarbejdet med Holstebro, så
får vores medlemmer også mulighed for at spille Holstebro til en fornuftig pris, og banen er flot, så
det er en fornøjelse at spille den.. Vi tog pænt for os af præmierne 15 ud af 18, i by turneringen
vandt vi med 352 point mod deres 296 point
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I foråret fik vi en henvendelse fra Kræftens bekæmpelse, som forespurgte om vi ville afholde en
match ” Slå et slag for kræften ” til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Det syntes vi var en god ide,
og vi forespurgte golfklubben om de ville stå for den, men de syntes vi i Old Boys Klubben skulle
gøre det. Den 21. juni afholdt vi matchen, hvor hver deltager skulle betale 100.-, som gik ubeskåret
til Kræftens bekæmpelse. Vi havde en meget god dag, der deltog 1 dame, 2 yngre mænd og 78 oldboys, og vi sendte dagen efter 8.100.- til Kræftens bekæmpelse, jeg syntes det var en flot opbakning
fra vores medlemmer.
Matchen mod Onsdagsdamerne havde vi den 10. juli, det var damerne der stod for arrangementet.
Der deltog 28 damer og 46 herrer, vi vandt de fleste individuelle præmier, og dermed holdmatchen
og pokalen.
Sommerudflugten den 6. august gik til Sydthy Golfklub, som vi havde fået en god aftale med, vi
havde med bragt frokost fra Vita, og købte øllene i klubben. Der deltog 67 medlemmer, en flot tilslutning. Vi havde en fin dag, flot vejr og banen var i en god stand.
Oldboysmesterskabet blev afviklet over tirsdagene den 10. og den 17. september. Mesterskabet blev
spillet som slaggolf hvor antallet af slag på hvert hul er begrænset til 5 slag over hullets par. Mesterskabet afgøres uden handicap. Vindere blev Villy Kjeldsen med 191 slag, og runner up blev Ole
Wagener med 196 slag. Må vi se de 2 vindere heroppe.
Tysklands turen gik som sædvanlig til Schleswig-Holsten, hvor vi boede på Seehotel Försterhaus i
Owslag . Vi var 33 der tog af sted mandag den 27. maj, med kurs mod første golfbane, Golf club
Altenhof som ligger lidt uden for Eckernförde. En meget flot parkbane ved et gammelt slot, banen
var desværre lidt tung på grund af den megen regn. Tirsdag spillede vi Gut Apeldör, som kun lå 30
km fra vores hotel. Gut Apeldör er et flot golfresort med 27 huller og flot hotel, banen var meget
fin. Sidste dag spillede vi den flotte bane An der Schlei ved Schleswig. Vi havde en dejlig tur, hotellet var måske ikke det allerbedste, så vi har efter ønske fra deltagerne valgt at gå tilbage til vores
hotel Aquarium i Friedrichstadt byens bedste. Vi var igen med bus, det var alle tiders og gav os alle
ekstra hyggeligt samvær.
Tysklandsturen næste år bliver fra mandag 26. maj til 28. maj, vi skal igen bo på hotel Aquarium.
Programmet er nogenlunde som sædvanlig, 2 overnatninger med fuld pension, 3 gange golf, og
transport med bus. Sidste år kom alle der var interesseret med, så jeg håber på det samme næste år.
Der er plads til 32 til 36, alt efter hvordan værelserne bliver bestilt, så hvis man er interesseret så
mail til mig og i får programmet tilsendt, alle der var med i år har fået tilbuddet. Men hvis der melder sig flere end der er plads til kommer de på en vente liste
Der ligger en lille folder om turen på alle bordene.
Samarbejdet med Klubben har været godt, vi har et tæt samarbejde med Mie om lukning af banen,
og tilpasning hvis der skulle komme grupper der ønsker tider, der berører os.
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Tak til Vita som sørger for at vi har fået noget godt at spise hver tirsdag, og som er vores sponsor
med 1. pladsen i alle grupper, tak Vita for et godt samarbejde.
Jens V. Thomsen spurgte om vi skal fortsætte med at generere overskud i klubben, som vi har gjort
de seneste par år og fremhævede at forplejningen i nogle af vore samarbejdsklubber er bedre end
det vi præsterer og at vi måske skal forbedre os her.
Otto svarede at vi ikke skal fortsætte med at samle penge sammen og at vi i bestyrelsen allerede har
besluttet at ikke alene generalforsamlingen skal betales af klubkassen, men at vi i år også vil lade
kassen betale for julefrokosten.
Ole Wagener havde indsendt et forslag til vedtagelse, om at deltagerne i turneringerne i Vestjysk
Old Boys fremover skulle udvælges ved lodtrækning blandt de interesserede, da alle så vil have de
samme muligheder for at deltage, også selv om de ikke er hurtige eller tilstede den dag listen bliver
hængt op.
Otto fremlagde det indsendte forslag, og redegjorde for, at forslaget var blevet drøftet i bestyrelsen,
og at vi mener, at forslaget er fornuftigt og kan gå ind for det, men at vi ønsker at høre
medlemmernes mening om forslaget, og opfordrer derfor medlemmerne til at tilkendegive deres
holdning.
En del medlemmer tilkendegav at de støttede Oles forslag, og ingen medlemmer talte imod forslaget, som derefter blev sat til afstemning og vedtaget med stort flertal.
Regnskabet udviste et overskud på 7.082 kr.
Otto Schumann og Arne Gottlieb blev genvalgt til bestyrelsen.
2013-2014
Den 14. april 2014 blev der afholdt planlægningsmøde i VOB i Herning, datoer for de kommende 2
år blev fastlagt og det blev derudover besluttet at der ikke ydes rabat til nogen ved VOB turneringer,
heller ikke bestyrelsesmedlemmer i golfklubberne.
Generalforsamling den 21. oktober 2014.
75 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 45 spillere på 18 huller og 12 spillere på 9 huller havde deltaget i den forudgående golfmatch, som foregik i nogenlunde vejr.
Formandens beretning for 2013-14:
Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et godt år, vi har haft
den bedste sommer og sensommer i mange år.
Vi er i dag 128 medlemmer, det højeste vi har været oppe på i vores historie, vi troede, vi havde
nået toppen, men i år har vi fået en hel del nye spillere jævnt fordelt på 18 huller og 9 huller, der er
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naturligvis også nogle, som ikke er dukket op i år, men alt i alt en nettotilgang.
Vinteren slap vi nemt om ved, vi har spillet hele vintersæsonen fra 4.december til 2. april, på nær 3
gange. Juleaftensdag og nytårsaftensdag holdt vi fri, og den 28. januar hvor banen var lukket på
grund af sne, var vi 22 der bowlede i stedet for. Flest var der den 11. marts med 71, tæt fulgt af 10.
december vores julefrokost med 64 spillere, og 25. februar og 18. marts med 61 spillere, og færrest
den 21. januar med 25 spillere.
Sommergolfen er gået fint. 128 medlemmer, samt et par enkelte gæstespillere har deltaget i tirsdagsturneringerne
Vi har som sædvanlig spillet i 4 rækker, hvoraf D-rækken er for de spillere der kun går 9 huller.
Grænserne mellem de øvrige rækker forsøger vi at lægge, så rækkerne er nogenlunde lige store. Vi
har i år ændret rækkerne, således at A-rækken går fra 0-22,0, B-rækken fra 22,1-28,0, og C-rækken
fra 28,1-37.
Fra 25. marts til 1. oktober har vi i snit været 15 spillere i A-rækken (max27), 20 spillere i Brækken (max 30), 20 spillere i C-rækken (max 26) og 15 spillere i D-rækken (max26). Totalt i gennemsnit har vi været 71 spillere (max90) et flot gennemsnit.
Medlemmerne har været flittige. Fra 2. oktober 2013 til 1. oktober i år har vi spillet 49 tirsdage.
Knud Lodal og formanden har været de flittigste med 44 gange, der er desværre ingen vin til dem,
mange andre spillere har deltaget med mere end 40 gange, det er flot.
Sct. Hansdag, den 24. juni, lavede Chr. Nielsen Hole in One, så der var whisky til alle de fremmødte. Tillykke til Christian.
Den 10. december holdt vi vores julematch med frokost. Det var fint vejr, så 64 spillere deltog i
matchen, og yderligere 15 deltog i frokosten. Golfspillet foregik over 9 huller, og spillerne måtte
kun medbringe 2 redskaber efter eget valg.
Da vi havde mange penge i kassen, havde vi besluttet, at deltagerne ikke skulle betale for arrangementet, der begyndte med, at der blev serveret et glas gløgg, der var fremstillet under brug af 18
liter færdiggløgg og to flasker rom. Sammen med gløgg’en blev der spillet pladespil om 3 ænder og
3 sidegevinster (Hancock øl), begge dele sponseret af Kvickly, og 3 præmier hver bestående af 2
greenfeebilletter til Sydthy golfbane sponseret af Sydthy Golfklub. Ænderne blev vundet af Eigil
Nielsen, Christian Nielsen og Fin Anderson mens sidegevinsterne blev vundet af Ole Holm, Erik
Vestergaard og Karsten Gransgaard, greenfee billetterne blev vundet af Evald Nielsen, Hjarl Sørensen og Magnus Pedersen.
Derefter spiste vi en dejlig frokost tilberedt af Vita. Frokosten bestod af 2 slags sild, fiskefilet, varm
leverpostej og ribbensteg og en mellemstørrelse fadøl. Vita sponserede derudover Ris a’la mande.
Vita skulle have 100 kr.pr. deltager for maden, øl og bægre til Gløgg’en. Derudover var der en
snaps på klubbens regning til de deltagere, der ønskede een. Klubkassen betalte også for en ekstra
øl til bestyrelsesmedlemmerne.
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Der blev lagt 2 nødder i Ris a’la manden og mandelgaverne, kun den ene blev fundet men jeg kan
ikke huske hvem der vandt.
Medlemmerne havde skillinget sammen til gaver til bestyrelsesmedlemmerne, der hver fik en flaske
god vin samt et gavekort på 300 kr. til golfcafeen.
Klubben forærede et gavekort på 500 kr, og en buket blomster til Vita
Undervejs i frokosten blev der sunget nogle julesange og Christian Olesen fortalte et par gode historier.
Vestjysk Old Boys:
Samarbejdet med de andre klubber har som sædvanligt kørt fint, og turneringerne har været hyggelige, og vi har klaret os godt og hentet mange individuelle præmier.
Sidste år tabte vi Regions mesterskabet med sølle 3 point, i år gik det noget bedre, vi startede op
den 15. maj i Herning med en 3. plads, 19. juni blev vi nr. 1 i Viborg, den 17. juli i Dejbjerg blev vi
nr. 2 efter Dejbjerg som slog os med 13 point. I Holstebro den 14. august slog vi dem alle
Og lå derefter samlet nr. 1, sammen med Dejbjerg.
Den 18. september var det vores tur til at afholde regionsmatchen, vi havde håbet på rigtig Lemvig
vejr, men desværre blev det en fantastisk dag, med næsten helt stille vejr og flot sol, næsten en
sommerdag, så vi slog kun Dejbjerg med 9. point.
Den samlede stilling inden sidste match i Nordvestjysk var:
1. Lemvig 1044 point, 2. Dejbjerg med 1035, 3. Holstebro med 1001 point,
4. Nordvestjysk 973, 5 og 6. Herning og Viborg med 875 point.
Så der var lagt op til en svær kamp om 1. pladsen på den svære bane i Nordvestjysk.
Dagen begyndte med dårligt vejr, men det klarede op og blev ret pænt, da vi startede matchen.
Matchen blev desværre afbrudt, da der kom et voldsomt lyn og tordenvejr, da vi manglede 4 huller.
Det hold jeg var på skulle til at slå ud på hul 6, da der uden varsel kom et lyn og torden på næsten
samme tid, og vi følte at det var lige over os, så det var bare med at komme hjem, uden opsamling
af bolde, at matchen blev aflyst var helt efter bogen.
Matchen kunne være blevet genoptaget efter at uvejret var drevet over, men matchledelsen besluttede at matchen skulle annulleres, og i stedet for præmier fik alle en gratis øl, og resultatet i byturneringen blev stillingen efter 5 runder hvilket betød at Lemvig blev vinder.
Så vi har genvundet plaketten, som nu er på sin plads.
Matcher mod Struer.
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Mandag den 5. maj var vi på besøg i Struer med 44 spillere, men Struer kun stillede med 42 spillere, vi tog 8 præmier ud af 16 præmier, og tabte by turneringen med 334 point imod deres 347 point
(de bedste 10 spillere tæller)
Den 5. august var Struer hos os med 22 spillere, og vi stillede med 75 spillere, som noget nyt var Drækken med 9 hullerne med. Vi tog 17 ud af 22 præmier og vandt by turneringen med 383 point
mod Struers 320 point.
Samlet vandt vi pokalen igen med 717 point mod deres 667 point.
Tirsdag den 20. maj havde vi besøg af Holmsland. De kom med 18 spillere og vi selv var 55 spillere, vi havde en fin dag og meget flot vejr. Vi vandt 16 ud af 19 præmier, og by turneringen med 196
point med Holmslands 159 point.
Til turneringen i Holmsland den 1. september deltog vi med 23 spillere, mens Holmsland selv deltog med 40, vi tog 4 ud af 12 præmier. I by turneringen fik vi 180 og Holmsland vandt med 189 point.
Vi blev samlet vinder med 376 point imod deres 348 point .
Torsdag den 12. januar vi på besøg hos Holstebro golfklub. Vi stillede med 37 spillere og Holstebro
med 45.
Vi havde en dejlig dag på en meget flot bane. Vi vandt 11 ud af 23 præmier, og ud af 10 bedste spillere endte det lige 344 point til begge hold.
Matchen mod Onsdagsdamerne havde vi den 8. juli. Det var os der stod for arrangementet, vi havde en meget fin dag, og matchen endte meget tæt, men vi beholdt pokalen.
Sommerudflugten den 12. august gik til Ikast Golfklub, som vi havde fået en god aftale med, vejret
var fint og banen var svær og spændende, vi var 59 spillere og havde en dejlig dag.
Klubmesterskabet blev afviklet over tirsdagene den 2. og den 9. september.
Mesterskabet blev spillet som slaggolf hvor antallet af slag på hvert hul er begrænset til 5 slag over
hullets par. Mesterskabet afgøres uden handicap.
Vindere blev Ole Wagener med 182 slag, og da Holger Jacobsen og Vagn Kongsgaard delte andenpladsen efter første runde med 192 slag, måtte der omspil til, som blev vundet af Holger Jacobsen med 90 slag mod Vagn Kongsgaards 92 slag, så en meget tæt afgørelse om runner up pladsen
Da Ole Wagener ikke er til stede må han vente på sin præmie, men vi kan vise den frem, en polotrøje med påskrift. Holger er her imidlertid så kom venligst op og få din præmie.
Vores 6. Tysklandstur gik som sædvanlig til Slesvig-Holsten, hvor vi nu var kommet tilbage til Friedrichstadt til vort gamle hotel, Aquarium.
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Vi var 35 der tog af sted mandag den 26. maj, med kurs mod første golfbane, Golf Husum Bucht,
som ligger lidt uden Husum by,
Tirsdag spillede vi Gut Apeldör, som kun lå 30 km fra vores hotel.
Gut Apeldör er et flot golfresort med 27 huller og flot hotel, banen var meget fin. Sidste dag spillede vi en meget flot parkbane ved et gammelt slot Altenhof i nærheden af Eckernförde, banen er meget kuperet og ligger i en skov med gamle egetræer, der er over 500 år gamle. Trods et mindre
uheld med bussens trailer havde vi en hyggelig tur med godt humør og dansk sommervejr.
Tysklandsturen til næste år bliver fra mandag den 1. juni til onsdag den 3. juni, vi skal igen skal bo
på hotel Aquarium i Friedrichstadt.
Programmet er nogenlunde det samme, 2 overnatninger med fuld pension, 3 gange golf, og transport med bus.
Sidste år kom alle der var interesseret med, så jeg håber på det samme næste år.
Der er plads til 32 til 36, alt efter hvordan værelserne bliver bestilt, så hvis man er interesseret så
mail til mig og i får programmet tilsendt, alle der var med i år har fået tilbuddet.
Hvis der melder sig flere end der er plads til, kommer de sidste på en venteliste
Der ligger en lille folder om turen på alle bordene.
Samarbejdet med Klubben og Mie har været godt, vi har arbejdet tæt sammen, om lukning af banen, og tilpasning hvis der skulle komme grupper der ønsker tider, der berører os.
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.
Og selvfølgelig ikke at forglemme Vita som sørger for at vi får noget godt at spise hver tirsdag, og
som er vores sponsor med 1. pladsen i alle grupper, tak Vita for et godt samarbejde.
Otto redegjorde for at Kurt Laursen og Bent Sandgrav ville forlade bestyrelsen og takkede dem for
de mange år de havde deltaget i bestyrelsesarbejdet og det store arbejde og det gode samarbejde de
havde bidraget med. Han overrakte dem gaver fra klubben bestående af en flaske god Whisky, 3
golfbolde og et gratis medlemskab af Old Boys Klubben i 2015 til hver.
Dermed var formandens beretning slut.
Laust spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, det var der ikke og beretningen blev godkendt.
Bent takkede for gaven og for tiden i bestyrelsen og samarbejdet med medlemmerne og de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Regnskabet udviste et underskud på 5.808 kr.
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Ole Wagener og Peter Hugo Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen.
2014-2015
Referat af generalforsamlingen i Lemvig Old Boys klub tirsdag den 20. okt. 2015
Old Boys klubbens Formand Otto Schumann indledte generalforsamlingen med at byde alle velkommen og udtrykte stor tilfredshed med, at så mange var mødt frem, idet i alt 81 deltog i generalforsamlingen.
I et dejligt lunt og vindstille vejr mødte i alt 79 friske ”drenge” op til et slag golf, hvor de svingede
deres jern, så boldene sprang og dansede hen mod hullerne.
Efter golfen var dagens program generalforsamling, gule ærter med øl og en enkelt snaps, præmieuddeling og et par lune historier, bl.a. lokumstekster fra Lokalarkivet i Harboøre ved Chr. Winkel
Olesen.
1. Valg af dirigent
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Formanden foreslog ikke uventet, at Laust Nees
blev dirigent. Da der ikke var andre forslag blev Laust Nees valgt med stor applaus.
Laust modtog valget og formanden overgav herefter ledelsen af mødet til dirigenten.
Laust gennemgik først dagsordenen og konstaterede, herefter at mødet var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Formanden indledte med at undskylde, at beretningen var så laaang, men var samtidig af den opfattelse, at alle oplysninger i beretningen var så vigtige, at intet kunne undlades.
Formanden gennemgik herefter beretningen grundigt.
Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om der var nogen, der havde spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.
Da det ikke var tilfældet, var beretningen herned godkendt under stort bifald fra medlemmerne.
Formandens beretning:
Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et godt år, vi har haft
masser af golf, vejret har ikke helt været med os, men sommeren kom dog, selvom det var sent, og
nu her, har vi haft pæn sensommervejr. Vi er i dag 126 medlemmer, 2 mindre end sidste år, men
stadig et flot højt tal, som vi kan være stolte af.
Der er kommet lidt flere 9 hullers spillere til, og det er fint, at vi alle kan være med selvom vi bliver
ældre og får små skavanker.
Det store problem har altid været, at få de 2 matcher til at hænge sammen, så vi spiste sammen

41

uden den store ventetid, og det tror jeg at vi nu har fået styr på.
Vinteren slap vi hurtigt om ved, vi har spillet hele vintersæsonen fra 25. november til 31. marts
uden at sne eller andet har lukket banen, selv dagen før Jul og Nytår var der 26 og 33 spillere, der
nød det gode vejr. Flest var vi til vores match den 31 marts med 74 spillere, og færrest den 10.
marts hvor vi kun var 13 spillere, med 3 fra A, 3 fra B, 4 fra C, og 3 fra D rækken, så jævnt fordelt,
og vejret var ikke til at spøge med. 18 vinter tirsdage uden problemer, det er første gang det er sket.
Et gennemsnit på 49 spillere pr. gang, ikke så dårligt.
Og hvem har så været den flittigst mødende:
Knud Lodahl og Peter Moring, mødte alle dage på nær den 10. marts, men topscorer var Helge
Lyng, som mødte op, alle dage i vinter, flot klaret Helge.
Den 9. december 2014, afholdt vi vores Julematch, som sædvanlig med 9 hullers spil med 2 stk. grej
.
Det var fint vejr, så 72 spillere deltog i matchen, og yderligere 14 deltog i frokosten.
Sammen med gløgg’en blev der spillet pladespil om 3 ænder sponseret af Kvickly, Derefter spiste vi
en dejlig frokost tilberedt af Vita. Vita sponserede derudover Ris a’la mande.
Medlemmerne havde skillinget sammen til gaver til bestyrelsesmedlemmerne, der hver fik en flaske
god vin samt et gavekort til byens butikker.
Klubben forærede Vita et gavekort på 500 kr. og en buket blomster.
Sommergolfen er gået fint.
Vi har været 126 medlemmer, samt et par enkelte gæste spillere med i tirsdagsturneringerne
Vi har som sædvanlig spillet i 4 rækker, hvoraf D-rækken er for de spillere der kun går 9 huller.
Grænserne mellem de øvrige rækker forsøger vi at lægge så rækkerne er nogenlunde lige store. Vi
vil derfor ændre lidt i rækkerne for at få det til at gå bedre op.
A-rækken går fra 0-23,0 B-rækken fra 23,1-29,0 og C-rækken fra 29,1-37.
Vi har haft meget travl i sommer, desværre har vi ikke tal over den enkelte, men kun, hvor mange vi
har været hver tirsdag. Gennemsnittet har været 48 spillere på 18 huller, og 14 spillere til 9 huller,
så samlet har gennemsnittet været 62 spillere i sommerhalvåret.
Samarbejdsklubberne
I efteråret fik vi en henvendelse fra Erik Gade formanden i Holmsland, om vi kunne tænke os at
komme med i deres turnering, som bestod af Skive, Struer, Sydthy og Holmsland, da Nykøbing havde meldt sig ud, og de gerne ville have os med i stedet for, og da Erik kendte os for noget godt, var
det ham der forslog os.
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Vi drøftede det i bestyrelsen, og da vi i forvejen spillede med Holmsland og Struer, var det reelt kun
2 nye klubber vi skulle have ind i billedet, da vi så ville stoppe vores venskabs matcher med Holmsland og Struer.
Vi sagde ja, på den betingelse at vi ville have et prøve år, hvis ikke vores medlemmer ville følge det
op, så kunne vi slutte, og melde fra.
Vi blev enige med Holmsland om at ophøre med venskabsmatcherne, da vi nu skulle ses 2 gange
alligevel, men Struer var kede af at skulle stoppe, og vi havde jo også en pokal, som vi fightede om,
de ville gerne, at vi havde en match om året, henholdsvis hos dem og os, så vi gav os, og har nu en
match mod hinanden 1 gang om året.
Har vi for mange matcher?
Jeg syntes det har været hårdt, men der er jo heller ingen der siger at formanden skal deltage i alle
matcherne. Vi har haft 15 matcher udover vores tirsdags matcher:
Samarbejdsklubberne:
1. match var den 29. april i Holmsland, til første start i den nye klub, vi deltog med 25 spillere, og
blev godt modtaget i den nye klub, og blev nr. 3 i konkurrencen.
2. match i den nye klub var den 27. maj i Skive, hvor vi deltog med 19 spillere, og her blev vi nr. 1 i
hold konkurrencen.
3. match var Struer den 24. juni, hvor vi deltog med 25 spillere, vi blev nr. 2 foran Struer, og ligger
nu 33 point efter nr.1 Holmsland.
4. match den 28. juli her hos os, vi var 38 spillere, og vandt det fleste præmier, vi fører nu turneringen med 350 point imod Holmsland der er nr. 2 med 303 point.
5. match var den 26. maj hos Sydthy, der deltog vi med 28 spillere, og vandt matchen med 349 point
foran Holmsland med 327, så vi nu fører turneringen med 34 point.
6. match blev spillet på neutral bane Holstebro den 30. september, her deltog vi med 31 spillere, og
vi vandt alle 3 rækker, vi scorede 331 point imod holmslands 321, så samlet blev vi vinder af de 5
byer med 44 point foran nr. 2 Holmsland, 3 blev Struer, 4 blev Sydthy og 5 blev Skive.
Vestjysk - Oldboys
Efter flere års problemer med at få spillere til at deltage, har Viborg meldt sig ud af samarbejdet,
og vi er nu kun 5 byer: Herning-Holstebro-Dejbjerg-Nordvest NVG og Lemvig, det var også en af
årsagerne til at vi sagde ja til den anden gruppe.
1. match var den 21. maj i NVJ, vi var kun 16 deltagere, ikke for mange, og resultatet var heller
ikke prangende, vi blev nr. 4 i holdmatchen.
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2. match var den 18. juni i Herning, her deltog vi med 19 spillere, og vandt matchen med 217 point
imod Herning og Dejbjerg med 207 point.
3. match var i Dejbjerg den 20. august, hvor vi deltog med bundrekord 13 deltagere, vi klarede os
nogenlunde med en 2. plads med 198 point mod nr. 1 Dejbjerg med 229 point.
4 match var i Holstebro den 17. september, hvor vi deltog med 23 spillere, og det gik ikke godt,
vejret var dårligt, det var det selvfølgelig for alle, men vi blev kun nr. 4 med 184 point 11 point efter
vinderen Holstebro, så sammenlagt efter de 4 første matcher ligger vi nu på en 3 plads med 789
point, 36 point efter Dejbjerg og 19 point efter NVG.
5. og sidste match var hjemme hos os den 8. oktober, vejret var alt for godt, der var lovet regn med
vind, men vi havde det fineste vejr, ingen regn og blæst, men en pragtfuld golfdag uden problemer.
Vi deltog desværre kun med 28 spillere, men klarede os godt og blev nr. 1 med 197 point foran Dejbjerg med 186 point.
Så sammenlagt halede vi ind på Dejbjerg, men måtte se os slået samlet for hele turneringen med 25
point. Dejbjerg vandt med 1011 point, vi nr. 2 med 986 point, NVG nr. 3 med 976 point, Holstebro
nr. 4 med 941 point og Herning sidst med 773 point. Vi tabte vores vandrepræmie, men kun for 1
år, vi tager den tilbage næste år.
Den 9. juni havde vi vores årlige match mod Holstebro, vi var mange 71 spillere, 24 fra Holstebro
og 47 fra os, vi vandt de fleste præmier, bortset fra 1. og 3. pladsen i A rækken, vi havde en hyggelig og god match, og skal næste år besøge Holstebro.
Den 8.juli var vi inviteret til match mod damerne, de var 15 spillere og vi var 28, vi vandt meget
knebent over damerne og beholdt vandre pokalen.
Den 3. august var vi så i Struer til den nu vedtagne årlige match om vandrepokalen, vi deltog med
30 spillere, og tabte så de nu har pokalen for første gang.
Jeg har med vilje ikke sagt hvem der vandt hvad, da jeg syntes at alle, der har deltaget har gjort et
stort arbejde for vores klub, og været med til vores succes, med 1. plads og 2. plads i de 2 turneringer.
Er der så for mange matcher?
Der er 77 spillere der har deltaget i en eller flere matcher, der har været et gennemsnit på 28 spillere pr. match, så det kan vi kun sige er flot gået, at der så har været en af de første matcher med
kun 13 og 16 deltager må være i orden.
Hvem har så deltaget? nogle har kun deltaget i få matcher, andre næsten alle gange, men èn har
deltaget i alle 15 matcher, og da han også var den der deltog i alle vintermatcherne, vil vi gerne
hædre ham, det er noget af en bedrift du har udført, jeg vil gerne se Helge Lyng heroppe.
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For at lette arbejdet med alle vores ekstra matcher, vil vi gerne om alle næste år vil tilmelde sig via
golfbox, det vil gøre det noget nemmere, og vi kommer ikke ud for at der er en der er blevet glemt i
farten. Alle matcherne bliver lagt ind fra Nytår, eller så snart vi har datoerne, hvis nogen har problemer med nettet, så kan I altid ringe eller maile til mig, men alle vores tirsdage vil fortsætte som
nu.
Klubmesterskabet blev afviklet over tirsdagene den 8. og den 15. september.
Der var hård kamp om 1. pladsen, 7 slag skilte 1. og 5. pladsen,
Vindere i år 2015 blev Villy Kjeldsen med 190 slag, og runner up blev Ole Wagener med 194 slag,
nr. 3 blev Vagn Kongsgaard med 195, Kaj Gøtzhe og Ivar Lorentsen delte 4. pladsen med 197 slag,
må vi se nr. 1 og 2. heroppe
Mesterskabet er tidligere blevet spillet som slaggolf, hvor antallet af slag på hvert hul er begrænset
til 5 slag over hullets par. Mesterskabet afgøres uden handicap.
At vi så i år spillede almindelig slagspil uden begrænsninger, gjorde spillet noget langsommere, og
gav nok også en begrænsning af deltagere, så for mig er spørgsmålet, hvad er bedst for vores lille
klub?
Tysklandsturen:
Vores 7. tur gik som sædvanlig til Schleswig-Holstein, til hotel Aquarium i Friedrichstadt .Vi var 35
der tog af sted mandag den 1. juni med kurs mod første golfbane, Golfklub Förde ved Flensburg
fjord, meget flot bane.
Tirsdag spillede vi Husum Bucht, som kun lå 20 km fra vores hotel, men desværre havde vi regn
hele dagen.
Sidste dag spillede vi den meget flotte parkbane ved det gammelt slot Altenhof, banen er meget kuperet og ligger i en skov med gamle egetræer der er over 500 år gamle. Vi havde en hyggelig tur
med godt humør og dansk sommervejr.
Tysklandsturen til næste år bliver fra mandag den 30. maj til onsdag den 2. juni, vi skal igen skal
bo på hotel Aquarium i Friedrichstadt.
Programmet er som sædvanligt: 2 overnatninger med fuld pension, 3 gange golf, og transport med
bus. Der kommer et udførlig program på nettet, og alle der tidligere har været med får det på mail.
Vores historie:
Bent lavede sidste år en gennemgang af alle de papirer der var, om oldboys, og lagde det på vores
hjemmeside, så dem der havde lyst, kunne gå ind og læse det, og evt. komme med kommentarer. Vi
har ikke fået nogen henvendelser, så nu bliver det liggende, som en link, og Bent du skal have tak,
også tak fordi vi har måttet trække på dig i år.
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Samarbejdet med Klubben og Bente har været godt,
Vi har arbejdet tæt sammen, om lukning af banen, og tilpasning hvis der skulle komme grupper der
ønsker tider, der berører os.
Bestyrelsesarbejdet
I bestyrelsen har vi afholdt en del møder i forbindelse med planlægning vores matcher, Ole og Peter Hugo er faldet godt ind i arbejdet, og det går fint.
I skal alle 3 have en stor tak for det arbejde i har gjort, det er altid nemmere at være formand, 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.
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, tak skal I have.
Og selvfølgelig ikke at forglemme Vita som sørger for at vi får noget godt at spise hver tirsdag, og
som er vores sponsor med 1. pladsen i alle grupper, tak Vita for et godt samarbejde.
3. Regnskab
Kasserer Arne Gottlieb gennemgik klubbens regnskab grundigt og kommenterede herunder de enkelte udgifts- og indtægtsposter.
Regnskabet udviser et lille underskud på 459 kr.
Laust takkede for fremlæggelsen og spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.
Da det ikke var tilfældet var regnskabet godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag. Herunder ønskede bestyrelsen en vejledende drøftelse af turneringskalenderen.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Dirigenten gav ordet til formanden. Bestyrelsen havde sagt ja til et prøveår med den nye forening,
Senior Sammenslutningen, idet vi var usikre på, om det blev for mange matcher at deltage i. Ud fra
vores statistik over matcher viser det gennemsnitlige deltager antal fra Lemvig OB at være på 28
spillere. Det synes vi er flot. Der blev lidt menings drøftelser omkring de enkelte borde. Men tilsyneladende var der ingen, der var i mod. Så vi fortsætter med den samme turnerings omfang som i
2015.
Kai Pedersen mente det var en uretfærdig regel mht. pointgivningen. Hvis en klub stiller med færre
spillere end 6 eller 10, idet de manglende spilleres point så bliver lig med den sidste spillers point,
gange med det antal spillere der mangler op til fuldt hold.
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Der var bred enighed om at det er rigtigt, men at det er den mindst uretfærdige måde, som vi godt
kan leve med.
Poul Munk Povlsen spurgte om man har fundet en afløser for Skive, som har valgt at trække sig,
grundet manglende opbakning.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Otto Schumann og Arne Gottlieb.
Dirigenten kiggede ud over forsamlingen og spurgte om ikke de havde gjort det godt nok og mon
ikke de to ”gamle” kunne klare en periode mere (de sidste ord er digtet af referenten).
Bifald og klapsalver bekræftede, at der var fuld opbakning til begge.
Så Laust kunne konkludere at beslutningen blev genvalg til Otto Schumann og Arne Gottlieb.
6. Eventuelt.
Arne Gottlieb foreslog, med henvisning til regnskabets underskud, at kontingentet forhøjes til 300
kr.
Jens V. Thomsen pegede på den store bankbog vi viste i regnskabet, og mente at vi godt kunne bruge lidt af formuen inden vi forhøjede kontingentet.
Hertil forklarede Otto og Arne at næsten hele formuen er disponeret til følgende arrangementer:
Generalforsamlingen 2015 kr. 9.500 kr., Julefrokosten 9.500 kr., præmier til 22 vinter uger kr.
10.000 og endelig glemte sild kr. 2.200, i alt godt kr. 31.000.
Ivar Lorentsen udtrykte utilfredshed med, at det endelige resultat af Old Boys mesterskabet, for de
første 5 pladsers vedkommende, først blev offentliggjort på generalforsamlingen i forbindelse med
præmiering af nr. 1 og nummer 2. Ønskede fremover at alle resultater bliver offentliggjort straks
efter matcherne er spillet.
Ole Wagner og Otto Schumann begrundede bestyrelsens beslutning om at vente med offentliggørelsen, at vi ønskede at bevare spændingen til dagen hvor præmien uddeltes,
Bestyrelsen tager kritikpunktet til efterretning.
Angående kontingent. Bestyrelsen besluttede på et efterfølgende konstituerende møde, at hæve kontingentet til 300 kr. årlig.
2015-2016
Referat af Generalforsamlingen tirsdag den 11. oktober 2016.
Formand Otto Schumann indleder sin beretning, ” så er der igen gået et år siden vores sidste generalforsamling”.
Det er derfor tiden til at kigge tilbage og tage temperaturen på årets bedrifter!
Generalforsamlingen blev afviklet efter samme koncept som vi plejer. Først en match over 18 huller
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herefter selve generalforsamlingen efterfulgt af de traditionelle gule ærter med pølse, flæsk og dertil
en øl og en snaps. Til sidst præmieuddeling til vinderne af dagens match.
Som Erik Bertelsen skrev i 1939 ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, så skriver referenten
om i dag: Blæsten går frisk over Lemvigs flotte bane! I en kraftig blæst, men i det mindste tørvejr,
drog i alt 71 friske gutter med røde kinder og næser ud på den smukke og velholdte golfbane for at
trille den lille hvide bold i hul med brug af færrest mulig slag.
Under selve generalforsamlingen deltog i alt 76 medlemmer.
Otto Schuman indledte generalforsamlingen med at byde forsamlingen velkommen og gik herefter
over til dagsordenen.
Punkt 1: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Laust Nees som dirigent til at styre os gennem generalforsamlingens dagsorden. Der var ikke andre forslag og bifald fra forsamlingen bekræftede, at Laust Nees igen i år var
valgt til dirigent. (efterhånden meget rutineret).
Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Dirigenten fortsatte
herefter med dagsordens punkt 2 og gav ordet til formanden og årets beretning.
Punkt 2: Formandens beretning.
Beretning:
Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et godt år, vi har haft
masser af golf, vejret har ikke helt været med os, men sommeren kom dog, selvom det var sent, men
vi har haft en skøn september måned.
Vi er i dag 125 medlemmer. Vi har fået 12 nye og 2 der er vent tilbage, og desværre er der 12 der
har forladt golfklubben.
Vi har haft et fint og godt år i Oldboys klubben, vi har spillede hele vinteren på nær 1 tirsdag, hvor
vi bowlede.
Jeg har kigget vores matcher igennem, og vil komme med lidt om det der er sket i årets løb:
Tirsdag den 1. december. Trods stormen Gorm for en dag siden, kunne vi spille i dag, endda i solskin og forholdsvis stille vejr, 37 var mødt op.
Tirsdag den 15-12-2015. Julematchen med kun to jern
En dejlig juleafslutning i Old Boys klubben. 83 glade og tilfredse unge mænd i julehumør var mødt
op til selve afslutningsfesten, hvoraf 61 allerede havde spillet 9 huller på banen benyttende kun to
jern, hvilket man slet ikke kunne se på scorerne!
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Hele det flotte arrangement, som var gratis for alle medlemmer, bestod af 9 huller match, varm
gløgg indeholdende godt med rom, en skøn sang, pladespil om tre ænder sponsoreret af Kvickly
samt 2×2 fl. rødvin fra OB klubben, julefrokost med sild, snaps, varm leverpostej, flæskesteg med
knas og stegt rødspættefilet og et glas øl, sjove og underholdende historier, afsløring af julequizzen
fra PHH, en ”kimende” julesang, præmieoverrækkelse af dagens golfpræmier, risalamande med
stor mandelpræmie sponsoreret af Vita, flotte gaver til bestyrelsen sponsoreret af medlemmerne
samt en farvelsang. Så kan det vist ikke blive bedre.
Tirsdag den 22. december 2016. Trods regn og blæst stred 15 spillere sig gennem 18 huller, belønningen var en stor fadøl.
Tirsdag den 19-1. Sne på hele banen. Derfor ingen golf, 17 OB spillere bowlede med mødetid 08.45
Vi spillede 4 runder:
1. Ove 556 points
2. Leo 528 points
3. Ewald 522 points
Dagens bedste scores opnåede John Byrdahl med 174 points, hvilket dog ikke gav vin.
Tirsdag den 12. 04. Så blev der sat sæsonrekord. I alt 80 deltog i tirsdagens match, hvoraf 18
spillede 9 huller. Tak til John Jaurt for 4 flasker god rødvin til præmier til nærmest flaget på alle
par 3 hullerne.
Tirsdag den 10. maj havde vi besøg af Struer, de mødte op med 24 spillere og vi ikke mindre end
64, samlet 88 der havde en hyggelig dag, og vi vandt matchen og pokalen.
Tirsdag den 24-05. Nu kom den rigtige rekord 85 spillere, hvoraf 21 gik 9 huller.
Tirsdag den 5. juli. Så kom den store dag, vores match mod Damerne.
Vejret var desværre ikke det bedste, men det blev ikke så slemt som vejr udsigten havde sagt,
vi klarede de første 9 huller uden særlig regn, og måtte så blive lidt våde på de sidste 9 huller.
Men trods vejret en fin match med godt humør, og vi beholdt pokalen.
Tirsdag den 2.august 2016. Det danske sommervejr er ikke til at “regne med”. En halv time før kikoff styrtede regnen ned fra himlen. Men så tog formanden over og lovede godt vejr! Det hjalp, og
under matchen skinnede og varmede solen, så det blev en helt fantastisk golfdag. Det benyttede 70
friske gutter sig af, til at komme ud at lufte deres golfgrej.
Det fine vejr skyldtes måske, at Karl Erik Christensen fejrede sin fødselsdag. Fødselaren var sponsor af golfbolde som præmier til nærmest flaget på par 3 hullerne.
Tirsdag den 9. august 2016. Den årlige udflugt var i år henlagt til den til den meget flotte Tange Sø
Golfbane. 45 spillere deltog i matchen. Vejret var igen den usikre faktor, vi frygtede regnvejr, men
blev positivt overrasket, idet dagen bød på megen sol, men også en til tider kraftig vind, som
drillede golf spillet.
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Tirsdag den 6. sept 2016. I dag spillede vi 1. afdeling af slaggolf til klubmesterskabet. 52 spillere
samt 23, der spillede 9 huller.
Tirsdag den 13. sept 2016. I alt 72 deltagere i det dejligste solskin. 14 spillere deltog i klubbens
OB klubmesterskab, se resultaterne lidt længere nede ad siden.
14 spillere deltog de to dage, hvor resultaterne blev som følger:
1

171

Ole

Wagener

96

95

191

2

730

Villy

Kjeldsen

94

99

193

3

302

Karl E

Christensen

101

93

194

4

1442

Vagn

Kongsgaard

100

99

199

5

1927

Peter S

Madsen

101

98

199

6

2893

Ove

Nielsen

98

103

201

7

755

Christian

Weibel

98

103

201

8

767

Knud Erik

Hvas

111

94

205

9

1374

Egon

Østergaard

104

107

211

10

973

Helge Lyng

Pedersen

108

105

213

11

1230

Arne

Gottlieb

113

111

224

12

247

Dieter

Lorenz

118

106

224

13

84

Christian

Nielsen

116

113

229

14

81

Børge

Graae

117

120

237

Jeg vi gerne se vinderen og runner up her oppe.
Samarbejdsklubberne
Sidste år startede vi op i turneringen, som bestod af Skive, Struer, Sydthy og Holmsland, og os, men
Skive sprang fra og Storådalen kom med i stedet for.
Vi begyndte turneringen i Holmsland, hvor vi deltog med 26 spillere, og vandt matchen med 305
point, foran Holmsland med 301,
den 23. maj var vi på besøg hos Storådalen med 28 spillere, her vandt vi med 361 point med Struer
på andenpladsen med 341,
den 27. juni var vi i Struer med 25 spillere, hvor Struer vandt med 337 point og vi kom på 2. pladsen med 341 point,
den 26. juli havde vi besøg af klubberne, vi deltog med 46 spillere og vandt med 341 point, med
Holmsland på 2. pladsen med 308 point,
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den 31. august var vi i Sydthy med 28 spillere, her vandt vi med 360 point, og Struer blev nr. 2 med
334 point.
Turneringen sluttede på neutral bane i Hvalpsund, hvor vi var 28 spillere og vandt matchen og den
samlede turnering, her er pokalen som vi vandt.
Vestjysk – Oldboys. Som består af Klubberne Dejbjerg-Holstebro-Nordvestjysk-Herning, og os.
Vi begyndte turneringen her i Lemvig den 19. maj, vi deltog med 25 spillere, og vandt matchen med
234 point, og Holstebro på 2. pladsen med 205 point,
den 16. juni var vi i Nordvestjysk med 17 spillere, Dejbjerg vandt med 207 point, og vi fik 195 på 2.
pladsen,
den 14. juli var vi i Herning med 13 spillere her blev vi sidst med 185 point med Dejbjerg som vinder med 209 point,
den 18. august var vi i Dejbjerg med 13 spillere, Dejbjerg vandt med 228 point, vi blev nr. 3 med
179 point,
den 15. september var vi 22 spillere i Holstebro, Holstebro vinder med 213 point, vi bliver nr. 4
med 192 point,
den samlede turnering mellem klubberne bliver vundet af Dejbjerg med 1048 point med os på 2.
pladsen med 985 point, så vi måtte se langt efter plaketten.
Har vi for mange matcher?
Jeg syntes det har været hårdt, men der er jo heller ingen der siger at formanden skal deltage i alle
matcherne.
Vi har haft 15 matcher udover vores tirsdags matcher:
Vi er med i 2 turneringer er det for meget?
Det ses tydeligt at der hvor det kniber med deltagelse er i den gamle gruppe, hvor det var særlig
slemt i Herning og Dejbjerg, der kunne vi kun mønstre 13 spillere.
For mig er det helt klart sjovere at vi er 25, som vi var førend, vi kom med i den anden gruppe, så
spørgsmålet er, er det for mange matcher?
Det er der dog mange der ikke syntes vi har, Peter Hugo har lavet en statistik, over alle vores matcher hjemme og ude, der er mange der har været flittige, men især 2 skiller sig ud, det er Helge
Lyng Pedersen og Knud Erik Lodal, de har begge deltaget i så godt som alle vore matcher, vil I
komme her op og modtage klubbens anerkendelse.
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Arne og jeg har lige været til møde i de 5, hvor netop dette blev voldsomt diskuteret, da Holmsland
og Storådalen ikke er med i Golfring Vest, og det derfor altid vil se dyrere ud, når der skal spilles
på deres baner.
Som en konsekvens af det, har Holmsland derfor meddelt at de trækker sig ud af samarbejdet. Det
sidste nye er, at Holmsland kommer med i Vestjysk Oldboys. Så hvis nu NVJ flyttede over i de 5, så
ville man få 2 turneringer der passede bedre sammen afstandsmæssigt. Men nu må vi se hvad der
videre sker, om der også kommer ændringer i den anden turnering?
Vi har evalueret, og fundet at, så længe vi deltager med 13 til 28 spillere, så syntes jeg vi skal fortsætte, men det er klart, kommer vi under 13 spillere så må vi stoppe med den ene turnering.
Så kære oldboys, det er Jer der bestemmer, om vi skal være med i 1 eller 2 turneringer, vi vil bare
gerne give alle medlemmerne mulighed for at komme ud at spille på fremmede baner til en fornuftig
pris.
Sidste nyt så jeg i avisen i går, forslag om sammenlægning af de 2 Holstebro golfklubber.
Tysklandsturen:
Vores 7. tur gik som sædvanlig til Schleswig-Holstein, til hotel Aquarium i Friedrichstadt.Vi var 32
der tog af sted mandag den 27. maj med kurs mod første golfbane, Sønderjyllands Golfklub, en
smuk beliggende bane nær Åbenrå.
Tirsdag spillede vi i Büsum i Ditmarchen en speciel bane med et flot fugleliv.
Sidste dag spillede vi den meget flotte parkbane ved det gammelt slot Altenhof, banen er meget kuperet og ligger i en skov med gamle egetræer der er over 500 år gamle. Vi havde en hyggelig tur
med godt humør og dansk sommervejr.
Arne vil senere komme med et godt regnskab.
Vores klubpoloer er udsolgt, så jeg syntes vi skal købe nogle nye til lager, vi har pengene og kan
give medlemmerne en fornuftig pris, så alle til foråret kan få en ny klubpolo?
Samarbejdet med Klubben og Bente har været godt,
Vi har haft et mindre problem med green-fee billetter.
Tidligere har vi købt 10 stk. i klubben og solgt dem videre til medlemmerne, vi har gjort det for at
hjælpe de medlemmer der kun en gang i mellem har brug for en eller to billetter, og derfor ikke lige
kunne købe 10 stk.
Da formanden for vores golfklub har sagt, at hvis man ikke fik dem brugt så kunne man sælge dem
videre til andre klubmedlemmer, så mente vi, at det måtte også gælde for Oldboys.
Men her kommer så problemet, da Bente ikke mener, at det står, i det, der er besluttet på generalforsamlingen.
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Så spørgsmålet er nu, ønsker vi som medlem af Oldboys, at vi kan købe billetter i vores klub, når vi
får brug for 1 eller 2, eller er vi ligeglade?
Hvis ikke, må vi skrive til bestyrelsen, eller få det op på den kommende generalforsamling, og få det
lavet om?
Bestyrelsesarbejdet
I bestyrelsen har vi afholdt en del møder i forbindelse med planlægning af vores matcher m.m., og
ikke mindst reguleringen af medlemmernes handicap har taget megen tid, Ole, Peter Hugo, og Arne
har lavet et stort arbejde, Ole og Peter Hugo er faldet godt ind i arbejdet, og det går fint. Det går
også fint med brugen af Golfbox, så det var godt at Ole foreslog det.
I skal alle 3 have en stor tak for det arbejde i har gjort, det er altid nemmere at være formand, 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.
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, tak skal I have.
Og selvfølgelig ikke at forglemme Vita som sørger for at vi får noget godt at spise hver tirsdag, og
som er vores sponsor med 1. pladsen i alle grupper,
Kære Vita tak for et godt samarbejde, og tak for alle de år du har serviceret os, vi vil komme til at
savne dig, og ønsker dig alt held og lykke med dit nye job på havnen, og som en lille erindring vil vi
gerne give dig denne gave, som er noget jeg håber du kan lide, ellers kan du bytte det til noget andet.”
Dirigenten spurgte herefter om der var bemærkninger til formandens beretning.
Børge Graae tog beretningens afsnit om greenfee billetter op. Børge syntes det er en god ide, at Old
Boys medlemmerne kan købe greenfee billetter med rabat. Det har han nydt godt af et par gange,
hvor han har haft besøg af et par venner.
Der opstod en mindre debat om Old Bys afdelingens handel med rabatbilletter. Jens V. Thomsen
sluttede med at spørge om, hvor stor omsætningen er? Otto og Arne fortalte, at der var solgt 20 billetter på 3 år! Beslutningen blev, at på grund af det ubetydelige antal solgte billetter stopper vi med
at sælge greenfee billetter, når lageret er solgt.
Mads Lund rejste spørgmålet til beretningens punkt om indkøb af nye trøjer, hvor vi køber trøjerne.
Otto Schumann oplyste at trøjerne købes gennem vores proshop, men at Old Boys klubben køber
alle trøjerne og administrerer lageret, idet proshoppen ikke kan overkomme at forestå administrationen af lageret.
Punkt 3: Regnskab.
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Arne gennemgik klubbens regnskab 2015-2016 og uddybede med følgende bemærkninger:
Det foreliggende regnskab udviser et overskud på kr. 9.161
Status udviser pr. 11.10.2016 en beholdning på i alt kr. 43.528, heraf disponeret til generalforsamling 2016 ca kr. 10.000, juleafslutning 2016 ca. kr. 10.000 og endelig gevinster til tirsdagsmatcherne ca. kr. 7.000 (23 tirsdage x 8 flasker eller x kr. 300)
Indtægter:
Kontingent 125 medlemmer x kr. 300
Arrangementer: omfatter overskud Bymatch mod Struer, Vestjysk Old Boys, onsdagspigerne og
Samarbejdsklubberne.
Diverse indtægter: salg af greenfee-billetter, gæstespillere og gebyr fra spillere, der melder afbud
for sent
Udgifter:
Præmier: indkøbt 540 flasker vin til præmier.
Arrangementer: generalforsamling, julefrokost og udflugt.
Bestyrelsesarbejde: interne og eksterne møder samt bestyrelsen har bevilget sig selv gratis deltagelse i spil på neutral bane med samarbejdsklubberne.
Posten diverse udgifter: graveringer og gave til Vita
Kontingent foreslås fastsat uændret til kr. 300.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet:
Erik Bach gav udtryk for at man ikke bør presse priserne for meget når klubben handler i cafeen.
Den der driver cafeen skal kunne ”overleve” ellers har vi ingen cafe og det vil være et stort problem
for det sociale liv i golfklubben.
Under behandlingen af regnskabet kom det frem, at alle betaler når man spiller match, det gælder
også bestyrelsesmedlemmerne, hvilket overraskede flere af medlemmerne. Erik Bach foreslog at
bestyrelsesmedlemmer spiller gratis fremover. Forslaget blev bakket op af Poul Munck Povlsen og
flere andre.
Otto Schumann var ikke enig i at bestyrelsesmedlemmerne kan spille gratis i alle matcher, det bliver
helt enkelt for dyrt for klubkassen. Orienterede i samme forbindelse om, at bestyrelsen havde bevilget sig selv gratis deltagelse i spil på neutral bane med Samarbejdsklubberne. Men efter meningstilkendegivelser om sagen besluttede forsamlingen, at der fremover til alle matcher er en gratis plads
til bestyrelsen, uanset hvor mange vi deltager med.
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Der herskede lidt tvivl om, hvorvidt forslaget kunne vedtages på denne måde, idet forslag skal være
sendt frem til bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen. Men der var enighed om at dette ikke
var Mærsk, så alle bakkede forslaget op. Jørgen Hasse Svendsen var enig heri, men ønskede forslaget konfirmeret på næste generalforsamling, hvilket blev besluttet.
Dirigenten satte herefter regnskabet til godkendelse. Og da ingen havde bemærkninger, blev regnskabet godkendt af forsamlingen.
Punkt 4: indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag.
Punkt 5: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ole Wagener og Peter Hugo Hansen var på valg. Otto Schumann foreslog genvalg. Og da dirigenten konstaterede der ikke var andre forslag blev de to genvalgt.
OW og PHH takkede for valget.
Punkt 6: Eventuelt.
Dirigenten spurgte om der var nogen der havde noget til eventuelt.
Ole Wagener gjorde opmærksom på at vores klub er ”billig i drift” med et fast kontingent på kr.
300. Kunne oplyse at der er klubber hvor man udover et fast kontingent betaler kr. 25 pr. gang man
spiller.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for en god og saglig deltagelse fra
forsamlingen.
Formand Otto Schumann takkede alle for deltagelsen og en særlig tak til dirigenten for god gennemførelse af dagsordenen.
Herefter var der dømt gule ærter, flæsk og pølse samt en øl og en dram.
2016-2017
Referat fra ordinær generalforsamling 2017.
Lemvig Old Boys Klub afholdt generalforsamling tirsdag, den 17. oktober 2017 i klublokalerne i
forlængelse af tirsdagsmatchen.
Formand Otto Schumann indleder sin beretning, ” så er der igen gået et år siden vores sidste generalforsamling”. Det er på denne tid af året vi skuer tilbage og gør status på det år der er ved at rinde
ud.
Generalforsamlingen blev afviklet efter samme koncept som vi plejer. Først en match over 18 huller
herefter selve generalforsamlingen efterfulgt af de traditionelle gule ærter med pølse, flæsk og dertil
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en øl og en snaps, alt betalt af klubbens kasse. Til sidst præmieuddeling til vinderne af dagens
match.
Matchen blev spillet i en meget frisk vind og ganske let fugtighed, som drillede spillerne en del. Det
betød forholdsvis lave scorer. Det drilske vejr havde ikke taget humøret fra spillerne, kunne man
høre på den livlige summen og snakken fra forsamlingen inden Formanden tog ordet. I alt 41 spillede 18 huller og 15 spillede 9 huller.
Formand Otto Schumann slog på klokken og indledte generalforsamlingen med at byde velkommen
til de i alt 62 fremmødte. Foreslog herefter dagens sang, ”Nu falmer skoven trindt om land”, for at
markere efteråret. Sangen blev indledt af vores sædvanlige forsanger Jørn Agger, hvorefter forsamlingen brummede godt 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 blev foreslået
nogen modkandidat blev Christian Nielsen valgt med stort bifald.
Christian sagde tak for valget og tog straks dirigentstokken og dirigerede myndigt forsamlingen
gennem dagsordenens punkter, på trods af at han først lige inden generalforsamlingen var blevet
spurgt.
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.

Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et godt år, vi har haft
masser af golf, vejret har ikke helt været med os, sommeren kom aldrig, det har været et regnfuld
år, men vi har trods alt spillet hver eneste tirsdag hele året rundt.
Vi er i dag 115 medlemmer, det er lidt mindre end sidste år.
Jeg har kigget vores matcher igennem, og vil komme med lidt om det, der er sket i årets løb.
Tirsdag den 13-12-2016.
En dejlig juleafslutning i Old Boys klubben. 90 glade og tilfredse unge mænd i julehumør var mødt
op til selve afslutningsfesten, hvoraf 67 allerede havde spillet 9 huller på banen benyttende kun to
jern, hvilket man slet ikke kunne se på scorerne!
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Hele det flotte arrangement, som var gratis for alle medlemmer, bestod af 9 huller match, varm
gløgg indeholdende godt med rom, en skøn sang, pladespil om tre ænder sponsoreret af Kvickly
samt 2×2 fl rødvin fra OB klubben, julefrokost med sild, snaps, varm leverpostej, flæskesteg med
knas og stegt rødspættefilet og et glas øl, sjove og underholdende historier, en ”kimende” julesang,
præmieoverrækkelse af dagens golfpræmier, risalamande med stor mandelpræmie sponsoreret af
Gerda, flotte gaver til bestyrelsen sponsoreret af medlemmerne samt en farvelsang. Så kan det vist
ikke blive bedre.
Tirsdag den 27. december 2016. Trods en mindre orkan stred 7 spillere sig gennem 18 huller, belønningen var et stort glas rødvin.
Hele vinteren igennem har vi kunnet spille golf, der har ikke været en dag hvor banen har været
lukket på grund af sne eller frost, og gennemsnittet har ligget på ca. 50 spillere.
Den 24. april var vi til Regions møde i Holstebro, hvor regler og datoer for året og næste års
spillerunder blev tilrettelagt.
Datoer for næste år: 2018:
Formandsmøde i Holmsland den 18. april 2018.
Turnering i Holmsland den 17. Maj 2018.
Turnering i Holstebro den 21. juni 2018.
Turnering i Lemvig den 16. August 2018.
Turnering i Herning den 20. september 2018.
Turnering i Dejbjerg den 11. oktober 2018.
Holstebro foreslog følgende ændringer i 2017:
a. Der spilles i 4 rækker. A-B-C rækker som hidtil, 3 lige store rækker som spiller Stable Ford. En
ny D-række som spiller Forsome eller Best Ball. Der kan spilles enten Stable Ford eller Slagspil
med eller uden HCP. Hver klub stiller med 2 par til denne række.
b. Der spilles om placeringspoint. Der gives point til de 9 bedste i rækkerne A-B og C. Point 10-8
til 1. I D-rækken gives point til de 5 bedste par. Point 10-8-6-4-2.
Det er så det vi har kørt med i år, hvilket har givet lidt mærkelige resultater, jeg må indrømme, da
vi fik det forelagt forstod jeg det som, at resultatet for klubberne stadig var de 6 bedste, men det
blev det ikke, det er alle dem der har fået point, der tæller for klubberne.
Så en klub kan risikere ingen point at få, hvis ikke de har en med blandt de 9 bedste i en række.
Vi begyndte sæsonen med match i Struer, hvor vi deltog med 30 mand, vejret var ikke alt for godt,
men vi klarede os godt og blev nr. 2 med 3 point færre end Struer.
Den 2. maj kom foråret, alle var med ude, og vi havde en skøn dag, 76 spillere deltog.
Torsdag den 18. maj var vi til start i Regions turneringen i Holstebro, vi var 23 spillere, og klarede
os godt med 34 point mod vinderne Holstebro med 73.
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Tirsdag den 30. maj var 30 spillere til match i Storådalen, fint vejr, men lidt koldt, også her blev vi
nr.2 med 235 point mod Holstebro 250.
Torsdag den 15. juni havde vi besøg af spillere fra Region Vest, vi var 122 spillere og havde et
utrolig flot vejr, helt stille og sol, så der var høje scorer, vi vandt med 97 point, og førte nu
turneringen.
Tirsdag den 27. juni var vi i NVJ, 25 spillere deltog og vi vandt matchen med 205 point mod NVJ’s
199 point.
Onsdag den 12. juli, var vi inviteret til match mod Pigerne, vi deltog med 25 spillere og havde en
fin dag, vi vandt med 184 mod 178 så en kneben sejr, og beholdte pokalen.
Tirsdag den 25. juli havde vi besøg af Samarbejdsklubberne, som er Struer-Sydthy-NVJ-Holstebro
Storådalen og os, vi deltog med 45 spillere, og vandt matchen og fører nu foran Struer med 27
point.
Tirsdag den 8. august Årets udflugt var i år henlagt til den meget flotte og udfordrende golfbane i
Harre Vig I alt 45 humørfyldte spillere deltog i matchen. Matchen blev spillet i et helt fantastisk
vejr uden vind og solen skinnede fra en blå himmel.
Efter matchen blev der budt på buffet med 3 slags salater, flødekartofler og ovnbagte kartofler og
hertil kyllingebryst i baconsvøb og tyndstegsfilet, på skiltet uden på døren stod der skrevet: spis
hvad du kan!
Torsdag en 17. august var det Herning der stod på programmet, men desværre kunne vi kun
mønstre 14 deltagere, så det blev en dårlig dag, hvor vi fik en bundskraber med kun 8 point, så det
var ikke godt, men vores største konkurrent Dejbjerg fik kun 7 point, så det hjalp lidt.
Tirsdag den 29. august var vi til match i Sydthy med 30 spillere, vi blev nr. 2 efter Sydthy, og fører
nu med 43 point mod Struer på 2. pladsen.
Tirsdag den 5. september spillede vi 1. afdeling af slaggolf til klubmesterskabet. 54 spillere samt
23, der spillede 9 huller.
Efter 2. afdeling tirsdag den 12. september blev resultatet
OB klubmesteren 2017: Ole Wagener med 185 slag.
2 spillere stod lige efter matchen
Claus Damgaard og Villy Kjeldsen endte begge med 200 slag.
De spillede omspil tirsdag den 19. september.
Her vandt Villy Kjeldsen med 91 slag imod 102 slag til Claus
Jeg vi gerne se vinderen og runner up her oppe.
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Besøg i Holstebro var i år torsdag den 7. september, og vi deltog med 15 spillere, hvilket ikke var
tilfredsstillende for nogen af parterne, så det er et spørgsmål om det var for sent på året, hvor det
plejer at være i juni.
Torsdag den 21. september var vi til match i Dejbjerg, desværre kunne vi kun mønstre 10 spillere,
men de klarede det godt vi fik 19 point med hjem, mod vinderen Dejbjerg der fik 96, så vi ligger nu
samlet 16. point efter Dejbjerg.
Tirsdag den 26. september var der afslutning i Samarbejdsklubberne i Skive, vi deltog med 21 spillere, vejret var rimelig golfvejr, banen var til gengæld våd og svær, men vi fik en god afslutning, og
vandt matchen med 205 point mod nr. 2 med 183 point, så samlet blev vi vinder med 66 point foran
nr. 2 Struer.
Vi beholdt pokalen.
Tirsdag den 5. oktober, sidste match i Region Vest, blev afholdt i Holmsland, vi deltog med 16 spillere, det gik fint, vi vandt flere præmier og endte som nr.2 med 41 point mod Dejbjerg med 48 point.
Samlet blev Dejbjerg vinder af vores turnering med Lemvig på 2. plads
Har vi for mange matcher?
Vi har haft 5 og 6 matcher i de 2 turneringer, hvor af de 2 har været hjemme.
1 match mod Holstebro, og 1 match mod Pigerne, samt 1 udflugt, det giver 14 matcher udover vores normale tirsdage, godt nok har alle matcher i Samarbejdsklubberne været om tirsdagene, så der
har kun været 6 ud af 14 der har været på andre dage.
Det ses tydeligt at der hvor det kniber med deltagelse er i den gamle gruppe, hvor det var særlig
slemt i Herning og Dejbjerg, der kunne vi kun mønstre 14 og 10 spillere.
Men hvem siger det er for lidt, når vi har kunnet stille med 23 i Holstebro og 17 i Holmsland.
For mig er det helt klart sjovere at vi er 25, som vi var før end, vi kom med i den anden gruppe, så
spørgsmålet er, er det for mange matcher?
Det spørgsmål må jeg jo stille til alle Jer, der har deltaget i Region Vest.
Vi har været 64 spillere fordelt på 4 udenbys matcher, og 32 spillere i Lemvig, det giver på de uden
bys baner et gennemsnit på 16 spillere er det OK eller er det for lidt.
I bestyrelsen syntes vi, at vi kører et år mere og ser hvordan det går.
Så kære oldboys, det er Jer der bestemmer, om vi skal være med i 1 eller 2 turneringer, vi vil bare
gerne give alle medlemmerne mulighed for at komme ud at spille på fremmede baner til en fornuftig
pris.
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Peter Hugo har lavet en fin statistik over alle vores ekstra matcher, og der er 2 medlemmer der
topper, med at have deltaget i alle de matcher, hvor vi har været ude og betale green fee.
Georg Mathiesen og Poul Pallestoft, vil I komme herop.
Tysklandsturen:
Vores 9. tur gik som sædvanlig til Schleswig-Holstein, til hotel Aquarium i Friedrichstadt. Vi var 32
der tog af sted mandag den 22. maj med kurs mod første golfbane.
Turen i år gik til 3 flotte Schloss baner.
Første start var i Altenhof, en utrolig flot parkbane med 500 år gamle egetræer, næste dag var i
Schloss Breitenburg ved Itzehoe, og den sidste var Golf Club Hof Berg, som ligger lige syd for
grænsen. Vi havde flot vejr og fine baner, så alt i alt en fin og hyggelig tur.
Der bliver lavet en nye tur til Tyskland næste år, det bliver en Jubilæums tur nr. 10, og det bliver
den sidste jeg laver, ikke fordi det ikke går godt, men fordi man altid skal stoppe når det går bedst,
og det kan være at man gerne vil prøve noget andet.
Så hvis I vil med skal I bare kontakte mig, og jeg sender Jer program for turen som er fra søndag
den 27. maj med hjemkomst tirsdag den 29. maj om aftenen.
Samarbejdet med Klubben og Bente har været godt
Vi får den tid vi skal bruge om tirsdagene, banen er lukket i den tid vi ønsker, så vi har god tid til at
afvikle vores matcher, og speciel 9 hullerne er der afsat tid så ingen kommer op og presser dem.
Vedrørende banen, var nogle af vintergreens ikke alt for gode, speciel hul 15 og 17 var alt for små,
så det var næsten umuligt at få bolden stoppet.
Vi foreslog derfor til Klubbens generalforsamling at disse ting blev forbedret, hvilket bestyrelsen
tog til efterretning, og jeg har nu talt med formanden om det, og han har sagt at man går i gang
med at lave andre vintergreens ved disse huller.
Bestyrelsesarbejdet.
I bestyrelsen har vi afholdt en del møder i forbindelse med planlægning af vores matcher m.m., og
ikke mindst reguleringen af medlemmernes handicap har taget megen tid, Ole, Peter Hugo, og Arne
har lavet et stort arbejde, Arne har også lavet match til Spanien, og for 3 uger siden var vi 6 Oldboys der var med i Scotland, en fin tur som Arne havde arrangeret.
I skal alle 3 have en stor tak for det arbejde i har gjort, det er altid nemmere at være formand, 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.
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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, tak skal I have.
Og selvfølgelig ikke at forglemme Gerda som sørger for at vi får noget godt at spise hver tirsdag,
og som er vores sponsor med 1. pladsen i alle grupper,
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til Formandens beretning, da det ikke var tilfældet, var
beretningen godkendt.
Punkt 3.

Fremlæggelse af regnskab.

Kasserer Arne Gottlieb gennemgik regnskabet for 11.10.16 – 17.10.17 grundigt. Regnskabet udviste
et lille underskud på 2.002 kr., hvorefter Old Boys klubben har en beholdning på 41.526 kr., heraf
en kontant beholdning på 300 kr.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet, og da dette ikke var tilfældet var regnskabet 16/17 godkendt.
Regnskab for Old Boys klubben 2016 – 2017
Regnskabet dækker perioden 11.10.2016 – 17.10.2017
Indtægter
Kontingent
Arrangementer
5 kr. pr. frokost
Renter
I alt

34.500
5.815
5.145
0
45460

Udgifter
Præmier
Arrangementer
Øl til medlemmer
Deltagelse i matcher og møder
Kontorhold
Div. Udgifter
Bank gebyr
I alt
Underskud
2.002

15.156
25.366
2.391
3.660
250
630
9
47.462

Balance

47.482

47.482

Status
Saldo pr. 11.10.2016
Underskud

43.528
2002
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Saldo pr. 17.10.2017

41.526

Klubben har 115 medlemmer og aktiverne indestår i Vestjysk Bank Kr. 41.226
Kassebeholdningen er kr. 300
Kommentarer til regnskabet 2016 – 17 Indtægter Klubben har 115 medlemmer. Det er lidt færre
end sidste år. Af arrangementer har vi haft 3 som har givet indtægter til klubben, men væsentlig
mindre end tidligere.
Det skyldes færre deltagere udefra, og Golfring Vest. Til gengæld har vore egne spillere, som er
medlem af Golfringen så haft tilsvarende fordel, når de spillede på udebane.
Den ekstra 5 krone vi giver når vi får smørrebrød har bidraget med godt 5.000.
Udgifter
Der er brugt væsentlig færre penge til præmier end tidligere år. Måske har vejret holdt nogle medlemmer væk så der ikke er uddelt så mange præmier.
Vore arrangementer der har givet udgifter er generalforsamling, Juleafslutning og udflugt. Juleafslutningen var der særdeles god opbakning til, så det var festligt, men det kan jo ses på udgiften.
Vores udflugt var lidt dyrere i år end tidligere, men det var et bevist valg fra bestyrelsen. Øl til
medlemmerne er jo en post som vi lovede da vi begyndte at opkræve en ekstra Femmer. Vi har dog
kun gjort det 2 gange i år.
Bestyrelsesarbejdet er en stor post i år. Det var den drøftelse vi havde på sidste generalforsamling,
som skulle konfirmeres igen i år, nemlig at bestyrelsen skulle have en repræsentant med til udematcher, og at denne skulle deltage gratis. Derfor har vi udbetalt kr. 2700 til dækning af 9 turneringer.
Desuden har bestyrelsen deltaget med 4 mand i bestyrelsesmøde i Vestjysk Oldboys.
Diverse, Gaver til Vita og Gerda samt gravering af pokal. I alt et underskud på 2.000 kr.
Det ser vi dog ikke som nogen stor katastrofe. Det svarer f.eks. til at hver deltager i juleafslutningen
skulle betale kr. 22 for lotteri, frokost, øl og snaps.
Derfor foreslår vi uændret kontingent.
Punkt 4.

Behandling af indkomne forslag.

”Herunder ønsker bestyrelsen en vejledende drøftelse af turneringskalenderen for 2018”.
Punktet blev drøftet og behandlet under formandens beretning. Vi fortsætter i samme turneringer i
2018.
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”I 2016 under behandling af regnskabet, besluttede medlemmerne, at et bestyrelsesmedlem til hver
match spiller gratis. J. Hasse Svendsen ønskede beslutningen genbehandlet i 2017, idet forslaget
ikke var fremsendt til tiden.”
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til forslaget, da dette ikke var tilfældet var punktet
godkendt endeligt.
Punkt 5.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Otto Schumann og Arne Gottlieb.
Næsten inden dirigenten nåede at åbne munden til dette punkt, lød der taktfaste klapsalver, som
opbakning til Henholdsvis Otto Schumann og Arne Gottlieb, som dirigenten herefter kunne erklære
for genvalgte. Otto og Arne takkede for valget.
Punkt 6.

Eventuelt.

PHH ønskede medlemmernes holdning til at oplive vores gamle mand eller vores vandrepokal, som
er tænkt som en sjov oplevelse midt i det meget alvorlige og koncentrerede golfspil. En mulighed
for at drille og grine lidt af en eller anden pudsig situation.
Dirigenten fik medlemmernes tilsagn om at vandrepokalen får lov til at vandre igen.
”Endelig”? Fornemmede man på stemningen, var dagsorden behandlet og dirigenten kunne erklære
generalforsamlingen for gennemført. Christian Nielsen takkede medlemmerne for god orden og
opførsel.
Så stod den på gule ærter samt en snaps og en øl på klubbens regning.
2017-2018
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.
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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
forslag 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.

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 derfra og til nu er der 25 der ikke spiller golf længere.
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.-.
Tirsdagsmatcherne.
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 kun 30-40 spillere.
Tirsdag den 19.december, ” Julefrokost ”.
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Da vi kom ind efter golfrunden var der kommet 23 andre old boys til, så 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 begyndt 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 spillere i høj sol.
Der var ikke udsigt til vinter, så det meste af januar og februar var der 40 til 50 spillere hver gang.
Tirsdag den 27-02-18, en meeeeeeget kold formiddag (-16 grader) mødte 15 spillere op til 18 huller
og 7 spillede 9 huller.
Sangen : “Sneflokke kommer vrimlende ” passede ganske godt 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. april 2018, på en dag med megen blæst gik 62 seje OB spillere ud. Da vi kom ind
fik vi varmen med: Nu er dagen fuld af sang.
Mandag den 31.april, Ottos fødselsdagsmatch. Otto havde inviteret alle OB spillere til en match
samt efterfølgende frokost, øl og præmier.
En særdeles hyggelig dag, efter en golfmatch på 9 huller, godt nok i regn med bulder og brag, 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 sommeren med sol og 25 grader, en skøn dag hvor alle kom af huse, 78 golfspillere 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 match i Struer, var 18 huller
aflyst.
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Tirsdag den 26 juni 2018, da der var 30 spillere i NVJ til Samarbejdsklubbernes turnering, var det
småt med deltagere til tirsdagsmatchen. I NVJ var det det skønneste sommervejr, dog godt fyldt
med insekter der angreb vores nye poloer.
Tirsdag den 3. juli 2018, matchen mod Damerne/Pigerne. Vejret var lidt køligere end ellers i perioden, men fint golfvejr. 72 spillere til 18 huller og 14 spillere til 9 huller, flot med 86 deltagere til
matchen.
Resultatet af holdmatchen blev fundet ved 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 gik i år til 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 succes, så mon ikke
vi kan gøre det samme til næste år.
Tirsdag den 28. august 2018, 32 spillere deltog i Samarbejdsklubbernes 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 som slaggolf,
hvor en spiller højst kan bruge 5 slag over hullets par, f.eks. på hul 8: 3+5= højst 8 slag.
Tirsdag den 11. september 2018, anden afdeling af klubmesterskabet blev spillet. Vejret var absolut
imod spillerne, stiv vind og masser af regn, hvilket desværre betød, at kun ganske få seje spillere
var mødt op. Det laveste antal nogen sinde, 6, deltog og kun 3 fuldførte.
Spillemæssigt har det dog været et godt år.
Vores udenbys matcher.
Vi begyndte i Region Vest i 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 en 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.
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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.
I samarbejdsgruppen var den første match i Struer den 29. juni, der deltog 100 spillere, 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, NVJ blev nr. 2 med 366 og vi ligger nu
11 point efter Struer.
24. juli havde vi de andre klubber 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 var vi i Sydthy med 31 spillere, vi vandt matchen og udbyggede føringen til Struer til 86
point.
Matchen på neutral bane var den 25. september i Harrevig, vi deltog med 28 spillere. Vi vandt matchen og dermed turneringen for hele året.
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 18, ellers har der været pænt fyldt op. Men det er Herning og Dejbjerg 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 så og sige alt, der har med vores
klub at gøre.
Der er mange der har deltaget, og det har været svært at finde den rigtige. Vi har valgt at tage den,
der har deltaget i flest af vores matcher ud over almindelig tirsdags matcher, vinder blev Poul Pallestoft.
Årets klubmester 2018:
Ole Wagener 88 og 96 i alt184
Peter Schmith Madsen 97og 111 i alt 208
Helge Lyng 102 og 120 i alt 222
Tysklandsturen:
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Vores 10. tur, jubilæums tur og den sidste tur jeg vil arrangere. Vi havde en fin tur med masser af
godt golf og et dejligt flot sommervejr. 32 nybarberede flotte fyre 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.
Tak til Vagn Møberg for dit arbejde med at styre de medlemmer der spiller 9 huller.
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 vores daglige samarbejde med, Bente hjælper os med at lave
lister og scorekort til vores tirsdags matcher og har hjulpet til, ved vores store matcher, så tak til
Bente
Cafe og Gerda. Vi er glade og tilfredse med den mad Gerda laver til os, og prisen kan vi ikke klage
over. Tak til Gerda for hendes sponsorstøtte til klubben i form af alle 1. pladser, det er dejligt med
så godt et samarbejde, tak til dig Gerda.
I bestyrelsen har vi 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 højsædet.
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.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til Formandens beretning, da det ikke var tilfældet, var
beretningen godkendt.
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.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet, og da dette ikke var tilfældet var regnskabet 2017/18 godkendt.
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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 den ledige bestyrelsespost. Da der ikke var andre forslag
blev 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’e – med flæsk og pølse til samt en snaps og en øl på
klubbens regning.

I det følgende har Ole Wagener samlet en oversigt over Old Boys Mesterskaber og bestyrelser.
Old Boys Mesterskabet blev sat i gang ved generalforsamlingen i 2006 med følgende ord fra formand Otto Schumann:
Da vi ikke synes, at dem der vandt Old Boys mesterskabet i Golfklubben var rigtige old boys, lavede
vi vort eget mesterskab. Der blev afholdt som slaggolf, det vil sige, at ingen kunne bruge mere end 5
slag over hullets par, mesterskabet blev afholdt over 2 tirsdage den 3. og den 10. oktober, der deltog 40 spillere, 24 deltog begge dage og Old Boys Mester blev John Byrdal med 188 slag og runner-up blev Birger Dyring med 194 slag.
Herefter er der blevet spillet om Old Boys Mesterskabet hvert år.
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År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Old Boys Mester
John Byrdal
Knud E. Hvas
Mads Lund
Leif Kristensen
John Byrdal
Ole Wagener
Leif Kristensen
Villy Kjeldsen
Ole Wagener
Villy Kjeldsen
Ole Wagener
Ole Wagener
Ole Wagener

Slag
188
188
186
183
191
184
173
191
182
190
191
185
184

Runner-up
Birger Dyring
Harald Schrøder
Holger Jakobsen
Knud E. Hvas
Kaj Gøtzche
Villy Kjeldsen
Villy Kjeldsen
Ole Wagener
Holger Jakobsen
Ole Wagener
Villy Kjeldsen
Villy Kjeldsen
Peter Smith Madsen

Slag
194
193
192
198
195
190
183
196
192
194
193
200
208

Bestyrelser:
År
Formand
Kasserer
Medlem
Medlem
Antal medlemmer
1991 Erhardt Eriksen Carsten Honore Folmer Hofdahl
1992
1993
1994
1995 Folmer Hofdahl
1996 Henning Matthesen
1997
1998 Rasmus Møller
Svend Gregersen
1999 Rasmus Møller Ole Kynde
Ib Nielsen
Niels Andersen
51
2000 Laust Nees
Ole Kynde
Ib Nielsen
Niels Andersen
2001 Laust Nees
Ole Kynde
Ib Nielsen
Niels Andersen
2002 Laust Nees
Kurt Laursen Ib Nielsen
Niels Andersen
2003 Laust Nees
Ole Kynde
Ib Nielsen
Niels Andersen
2004 Laust Nees
Ib Nielsen
Niels Andersen Kurt Laursen
2005 Otto Schumann Arne Gottlieb Bent Sandgrav Kurt Laursen
2006 Otto Schumann Arne Gottlieb Bent Sandgrav Kurt Laursen
2007 Otto Schumann Arne Gottlieb Bent Sandgrav Kurt Laursen
2008 Otto Schumann Arne Gottlieb Bent Sandgrav Kurt Laursen
2009 Otto Schumann Arne Gottlieb Bent Sandgrav Kurt Laursen
2010 Otto Schumann Arne Gottlieb Bent Sandgrav Kurt Laursen
2011 Otto Schumann Arne Gottlieb Bent Sandgrav Kurt Laursen
2012 Otto Schumann Arne Gottlieb Bent Sandgrav Kurt Laursen
2013 Otto Schumann Arne Gottlieb Bent Sandgrav Kurt Laursen
2014 Otto Schumann Arne Gottlieb Bent Sandgrav Kurt Laursen
2015 Otto Schumann Arne Gottlieb Ole Wagener Peter Hugo Hansen
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2016
2017
2018
2019

Otto Schumann Arne Gottlieb
Otto Schumann Arne Gottlieb
Otto Schumann Arne Gottlieb
Otto Schumann Arne Gottlieb

Ole Wagener
Ole Wagener
Ole Wagener
Bent Nørgaard
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Peter Hugo Hansen
Peter Hugo Hansen
Peter Hugo Hansen
Peter Hugo Hansen

