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LEMVIG OLD BOYS KLUB     

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 

 
Lemvig Old Boys Klub afholder generalforsamling 

tirsdag, den 22. oktober 2019 i klublokalerne i 

forlængelse af tirsdagsmatchen. 

 
Dagsorden. 

 
1. Valg af dirigent 

  

2. Formandens beretning 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen ønsker at der vælges 1 suppleant, og det indføres i vores vedtægter, 

at ved kommende er på valg hvert andet år. 

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Otto Schumann (villig til genvalg) og Arne Gottlieb (villig til genvalg) 

Valg af en suppleant for 2 år 

 

6. Eventuelt. 

 
Referat fra Generalforsamlingen 2019 i Old Boys klubben: 

 

Ad 1 
Formand Otto Schumann indledte mødet med at byde alle velkommen til den årlige 

generalforsamling. Oplyste at der var mødt i alt 70 eller ca. 62 % af medlemmerne, 

hvilket var meget tilfredsstillende. 

OS gik herefter over til 1. punkt på dagsorden, valg af dirigent. Igen i år drejede 

pegepinden over mod en erfaren herre til at lede slaget, Christian Nielsen, som har 

haft tjansen flere år. CN blev valgt uden modkandidat og takkede for valget. CN 

indledte med at undre sig over, hvor klogt det var at servere de gule ærter inden 

generalforsamlingen! 
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 CN konstaterede at der ikke findes rigtige vedtægter, men en form for regelsæt for 

Old Boys klubben. 

Der står således intet om rettidig indkaldelse til generalforsamling.  

CN spurgte herefter forsamlingen om der var nogen der ha indvendinger imod at  

generalforsamlingen afholdes? Da det ikke var tilfældet gik CN til dagsordenens 

punkt 2 formandens beretning, idet han gav ordet til formand Otto Schumann. 

 

Ad 2 

OS indledte sin beretning med at konstatere, at det havde været et godt år for både 

klubben og dens medlemmer. Vi har en god klub både hvad angår golf spillet og det s 

sociale liv i klubben. 

OS kunne fortælle at vores medlemstal pt. er 113 medlemmer. Vi har fået 12 nye 

medlemmer og sagt farvel til 8. Det er meget tilfredsstillende, når det sammenholdes 

med hovedklubben, hvis medlemstal falder. 

 

OS roste Vagn Møberg for et godt arbejde mht. at tage sig af de spillere, der af en 

eller anden grund ønsker at deltage i matcherne hvor der spilles 9 huller. Der er 

ingen tdet forlænger OBernes golfkarriere, at man kan trappe lidt ned til 9 huller, 

når man ikke kan eller ønsker at gå de 18 huller længere. 

 

Herefter indeholder beretningen en fyldig gennemgang af de interne tirsdags 

matcher og de matcher vi spiller i de turneringer vi deltager i. Vi vandt turneringen 

med Samarbejdsklubberne fra Golfring Vest og blev nr. 3 i turneringen Vestjysk 

region for Old Boys. 

 

Årets spiller, den spiller der har deltaget i flest matcher, blev i 2019 Poul Pallestoft. 

tillykke. 

  

Ole Wagener vandt i år igen OB mesterskabet med Ove Nielsen på en flot 

andenplads. 2. afdeling blev spillet i et forrygende uvejr, hvor kun 20 seje golfere 

kæmpede sig igennem de 18 huller. Tillykke til Ole  

 

Endelig havde bestyrelsen, pba. opfordringer fra Niels Bonde, besluttet at afvikle et 

nyt mesterskab over 18 huller, for spillere på 80 år og derover. Klubben kunne i år 

presentere ca. 10 spillere i den aldersgruppe. 

 

Gunnar Nielsen var den første til at vinde dette mesterskab her i 2019. Tillykke til 

Gunnar. 

 

Medlemmet der foreslog det nye mesterskab for 80 årige, var Niels Bonde fra 

Thyborøn.  
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 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. 

 

3 dages turen til Nordtyskland, Otto Schumanns Tysklandstur, var blevet en 

institution i klubben. Og efter 10 succesfyldte ture eller år besluttede OS at stoppe 

mens det gik godt.  

i 2019 forsøgte vi så med en 3 dages tur til Bræstrup, hvor vi pga. det svigtende 

deltagertal kørte i private biler!  

Bestyrelsen har besluttet at man i 2020 vil forsøge at arrangere en ny Tysklandstur! 

 

OS sluttede sin beretning med at rose Sekretariatet Bente Knudsen for et godt 

samarbejde ved matcher på hjemmebane m.v. Samt hovedklubbens bestyrelse. 

 

Gerda cafeen fik også et par roser med på vejen pga. dejlig mad og sponsorat i for af 

1. præmien ved tirsdagsmatcherne. 

 

Til sidst OB bestyrelsen for godt samarbejde, hvor vi alle trækker i samme retning 

for vores OB klub. 

 

Vores mål med arbejdet er: At vi har en god oldboys klub, hvor der er plads til alle, 

uanset om man spiller 18 eller 9 huller, og hvor det sociale er i højsædet. 

 

Ad 3 

Arne Gottlieb fremlagde regnskabet 2019, som balancerede med 57.721 kr. 

Regnskabet udviste et lille overskud på 164 kr.  

Aktiverne er opgjort til 36.875 kr. Heraf 35.830 kr. indestående på konto i Vestjyske 

Bank og 1.045 i kontanter. 

Ad 4 

Bestyrelsens forslag om at vælge en suppleant for 2 år godkendtes 

 

Ad 5 

Otto Schumann og Arne Gottlieb genvalgtes med stor applaus. 

Ivar Lorentzen blev valgt som suppleant for 2 år. 

 

Ad 6 

Der var intet til eventuelt 

 

Dirigenten sluttede sit job med at takke forsamlingen for god ro og orden 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af slagets gang og ligeledes 

medlemmerne for god opbakning. 
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