
OLDBOYS,S GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG DEN 22. OKTOBER 2019 

Formandens beretning 2019 

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

medlemmer, det gælder såvel golf spillet som det sociale liv i klubben.  

Vi har fået 12 nye medlemmer og mistet 8, så vi nu er 113 medlemmer. Det er meget 

tilfredsstillende, når vi fortsat ser tilbagegang i selve golfklubben. 

Det er vigtigt at vi får nye medlemmer, vigtigt at de bliver godt modtaget, så de føler 

sig hjemme hvad enten de møder op til 9 huller eller 18 huller, nye og gerne yngre 

medlemmer er afgørende for vores klubs forsatte trivsel, da alle vi andre jo bliver 

ældre, og som vi kan se falder, der hvert år flere fra, på grund af alder og skavanker. 

Så en stor tak til dig Vagn Møberg for det arbejde du gør, så vi sikrer at vi har en god 

gruppe der spiller 9 huller.    

Hvordan er vores tirsdage så gået i det forløbne år. 

Vejret har været rimeligt med sol og regn og ingen sne der har lukket vores bane. 

Men for første gang i 2 år måtte vi aflyse den 14. november på grund af storm og 

voldsom regn. 

Vinteren startede tidligt, allerede den 20 november vi fik vi flot vintervejr med 

bidende kold vind fra øst, trods det var vi 50 spillere. 

Tirsdag den 18 december kom den store dag med julefrokost, vejret diset fugtigt 

koldt uden vind, så fin vejr til golf. 

64 spillere startede på 9 huller og kl. 11 kom 20 der ikke havde været med, så i alt 84 

deltog, det største antal vi har været til julefrokost. 

Festen startede med kast af stor terning, derefter pakkefest, undervejs blev der 

sunget: Det kimer nu til julefest, Nu tændtes tusinde lys og til sidst Glade Jul.  

Julemaden bestod af: Sild, Fiskefilet, Flæskesteg samt varm Leverpostej og til dessert 

gav Gerda Risalamanden. 

Der blev ikke spillet 1.Juledag og 1. Nytårsdag. 



Tirsdag den 15. januar elendigt vejr, regn og blæst kun 17 spillere. 

Tirsdag den 22. fint golfvejr, omkring frysepunktet, 47 spillere troppede op. 

Tirsdag den 12. marts rigtig møgvejr, så meget at nogen ikke dukkede op til 

frokosten.  

Tirsdag den 19. marts, flot vejr, næsten forår 67 spillere. 

Tirsdag den 2. april sol med en kold vind 66 spillere 

Tirsdag den 9. april stadig hundekoldt, flot sol 73 deltagere. 

Tirsdag den 23, april, fantastisk golfdag sol, vind 75 spillere var mødt op. 

Tirsdag den 14. maj flot vejr 76 spillere fik en dejlig dag på golfbanen. 

Resten af sommeren gik med Dansk sommervejr, sol byger, rimeligt golfvejr, mellem 

60 og 70 spillere i snit. 

Tirsdag den 6. august deltog 41 spillere i vores årlige sommer udflugt. Vi kørte i bus til 

Trehøje, hvor vi havde en dejlig dag, fint vejr med en spændende og svær bane, 

hvilket kunne ses på score kortene. 

Samarbejdsklubberne: 

Den 23. oktober sidste år var vi til evalueringsmøde i NVJ, her blev det besluttet at 

fortsætte med samme udregning af klub resultat, nemlig de 10 bedste fra hver klub 

på hvert hul, derfor de høje scorer. 

21. maj, første match i Struer, vi deltog med 22 spillere, Struer vandt med 487 point 

og vi blev nr. 2 med 468 

25 juni var vi i NVJ med 26 spillere, her vandt NVJ med 440, vi blev nr. 2 med 423, 

Struer fører turneringen 18 point. 

23. juli havde vi klubberne på besøg, til en dejlig sommerdag, vi var 44 spillere og 

vandt matchen med 409 mod Struer på 2. pladsen 345, og vi fører nu turneringen. 

27. august var vi i Sydthy med 27 spiller, vandt med 459, Struer fik 437 på 2. pladsen. 

24. september var vi i Hvalpsund med 24 spillere, det var os der stod for matchen på 

neutral bane, vi vandt matchen og dermed turneringen med 2184 mod Struer på 2. 

pladsen med 2099, NVJ 1795 og Sydthy 1479. 

Samlet deltog vi med 96 spillere, 24 i snit 



Vestjysk Oldboys 

Vi startede med et planlægningsmøde i Dejbjerg den 18. april, her havde Holstebro 

på forhånd sendt et længere udkast til nye regler, som vi syntes ville gøre 

udregningen af resultat for turneringen endnu mere besværlig, så vi sagde fra inden 

mødet, og forklarede at vi kom til turneringerne for at få en hyggelig dag, og spille 

noget alle kunne forstå. 

På mødet blev forslaget afvist og der blev vedtaget at man fremover spiller i 3 

rækker, hvor A-rækken spille slaggolf, og B og C spiller stabelfort. 

16. maj startede vi i Dejbjerg, vi deltog med 14 spillere og klarede os ikke særlig godt, 

vi fik 13 point imod Dejbjerg som vandt matchen med 88 point. 

20. juni var vi i Holmsland, vi stillede med 15 spillere fik 6 point, Dejbjerg vandt med 

54 point og fører turneringen stort. Sidste år fik vi 61 point i Holmsland. 

15. august var vi i Holstebro med 13 spillere vi fik 20 point Holstebro blev vinder med 

52 point. 

19. september havde vi dem alle her til en god match, hvor vi nok havde regnet med 

at vi kunne gentage succeen fra sidste år hvor vi vandt med 93 point, men det gik 

desværre ikke, vi vandt men kun med 57 point mod Dejbjergs 40 point, så Dejbjerg 

fører med over 100 point mere end n. 2 Holstebro. 

3. oktober var sidste stop for turneringen, vi var kun 12 spillere og kunne ikke stille 

meget op vi fik 26 point, men Dejbjerg vandt matchen med 49 point, og derned den 

samlede turnering med 262, Holstebro nr. 2 med 139, Lemvig nr. 3 med 122, 

Holmsland nr. 4 med 120, og Herning sidst med 47 point. 

Vi deltog samlet med 52 spillere, det 13 i snit. 

Selvom vi havde mange gode enkelt resultater, vindere og 2 og 3, så var det for os en 

dårlig turnering, Sidste år vandt vi turneringen med 212 point i år fik vi 122, så 90 

point mindre, men sådan kan golf være, så må vi se at gøre det bedre til næste år. 

Match med Pigerne: 

Tirsdag den 3. juli var vi 41 oldboys til kamp mod pigerne, vejret var lidt kølig, men 

fint golfvejr, 58 spillede 18 huller og 11 spillede 9 huller. Holdmatchen blev fundet af 

de 5 bedste piger, og de 9 bedste oldboys, vi vandt matchen og beholdt pokalen. 

Årets spiller: 



Ja, hvem er det, det er en, der har deltaget i så godt som alt, hvad der har været af 

matcher som været i Oldboys regi. 

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

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

matcher udover de almindelige tirsdages matcher. Der er 12 matcher hvor 292 har 

deltaget, det svarer til 24 pr. match, 8 spillere har deltaget i de 9 matcher, 2 har 

deltaget i 10 og 1 har deltaget i 11 matcher, han mangler kun 1- 

Årets spiller blev: Poul Pallestoft 

Må vi se dig heroppe.     

Årets klubmester 2019 

Tirsdag den 10. september deltog 51 spillere i dagens match, som belv spillet i lidt 

blandet vejr med kun få byger. Det gjaldt første afdeling af Old Boys mesterskabet 

2019. Vi spillede slaggolf ( højeste antal slag hullets par + 5 slag ). 

Tirsdag den 17. september spillede vi 2. afdeling, i et forrygende vejr med storm og 

kraftige byger vovede 20 seje spillere sig ud på banen for at blive Old boys mester. 

Som noget nyt blev der også spillet om 80+ mester for første gang over 18 huller, her 

deltog 4 spillere. 

Ole Wagener vandt Old Boys mesterskabet 2019 

Med 190 slag, over 2 runder efterfulgt af Ove Nielsen med 191 slag. 

Tillykke, må vi se vindere og runner up.  

Gunnar Nielsen vandt Old Boys 80+ 

Med 117 slag, med Ejgild Nielsen på 2. pladsen 

Må vi se vinderen heroppe.    

Årets 80+ mester, som noget nydt havde Niels Bonde foreslået at der blev noget for 

de gamle spillere, og jeg gav ham ret og vi har nu fået 80+, vi er 10 spillere der er 80 

eller derover, så utrolig flot af vores klub med så mange seje gamle fyre. 

Desværre oplevede Niels Bonde ikke selv at være med, da han var indlagt på 

Sygehuset, og desværre døde efter kort tid. 



Niels Bonde havde været medlem i al den tid jeg kan huske, Niels var altid hyggelig 

med en skarp replik, både til mig som formand og andre, hvis der var noget der ikke 

passede ham. Vi vil komme til at savne ham. 

Jeg vil gerne at vi mindes Niels: Æret været hans minde.     

Tysklandsturen: 

Blev i år afløst af en 3 dages tur til Østjylland, vi var 22 spillere, derfor kørte vi i egne 

biler, hvorfor vi manglede det hyggelige samvær under transporten, men ellers en fin 

tur dejligt hotel i Bræstrup, og nogle fine baner, og ikke mindst vejret var med os. 

Vi kunne godt have været flere, og nogle har også givet udtryk for at det var fordi vi 

ikke var i bus, og man syntes at Tysklands turene var bedre. 

Samarbejdet med Klubben og Bente.  

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

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

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

 Vores Gerda. 

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

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

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

Bestyrelsen: 

Tak alle i bestyrelsen for et godt år, vi har haft en del sygdom både PH og jeg, men I 

har klaret det fint. Det er nemmere at være formand når man har sin bestyrelse og 

klubbens opbakning.   

Vort mål er: At vi har en god oldboys klub, hvor der er plads til alle, uanset om 

man spiller 18 eller 9 huller, og det sociale er i højsæde. 

Tak til alle medlemmerne, for et godt år, det er dejligt når så mange støtter op til 

vores arrangementer, matcher og udflugter, det lover godt for det kommende år. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


