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Lemvig Old Boys Klub 
 

Ordinær generalforsamling, i Lemvig Old Boys Klub, tirsdag den 20. 

oktober 2020. 

 
Referat fra generalforsamlingen, som blev afholdt i golfklubbens lokaler i forlængelse 

af den normale tirsdagsmatch. 

 

Bestyrelsens sammensætning: Formand Otto Schumann, Kasserer Arne Gottlieb, Match-

administrator Bent Nørgaard, Sekretær Peter Hugo Hansen (referent). 
 

Dagsorden.  
. 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formandens beretning. 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab. 

 

 

4. Behandling af indkomne forslag.  

(Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres til 

formanden senest tirsdag den 12. oktober. 

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bent Nørgaard (villig til genvalg) og 

Peter Hugo Hansen (ønsker ikke genvalg) 

 

6. Eventuelt. 

 

Velkomst og indledning 

 

Formand Otto Schumann bød velkommen til de knap 60 deltagere og orienterede om 

mødets afvikling inden for de rammer, der er vedtaget i golfklubben og myndighedernes 

beslutninger, som følge af udviklingen af den uhyggelige trussel, Corona, som lammer en 

stor del af verden.  

 

Iht. De gældende regler for Corona smitte måtte der højst være 50 deltagere til mødet og 

alle skulle vende hovedet i samme retning! De første 50 tilmeldte fik pladser i det rum 

der var afmærket og indrettet til mødet. De øvrige tilmeldte måtte finde sig i at deltage fra 

en plads uden for det afmærkede areal. Personer i cafeen, der ikke sad på sin stol, var 

tvunget til at bære Mundbind!  

 

 

     
                                                                                                                         

                

 

 i salen på hårde stole 

uden armarmlæn! 
de der ikke fik plads i salen 

nøjes med sofapladser! 
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Referat af Generalforsamlingen 
 

1. Valg af dirigent 

Formand Otto Schumann foreslog på bestyrelsens vegne den særdeles kompetente 

og respekterede Christian Nielsen til at lede forsamlingen gennem mødets 

dagsorden. Og da der ikke blev foreslået andre kandidater, blev Christian Nielsen 

valgt med stor applaus fra medlemmerne. Christian takkede for valget og kunne 

konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Desuden at dagsorden til 

mødet var i overensstemmelse med klubbens regler. 

 

2. Formandens beretning 

Dirigent Christian Nielsen overgav herefter scenen til formanden. 

Otto Schumann tog herefter ordet og gennemgik sin beretning om det forgangne år 

2020 grundigt for forsamlingen. 

Efter formandens gennemgang spurgte dirigenten om der var spørgsmål, 

kommentarer eller ønsker om afstemning om beretningen? 

Da dette ikke var tilfældet, erklærede dirigenten formandsberetningen 2019-2020 

for godkendt. 

 

>>>>>>>>>>>>> (Link til formandens beretning 2019-2020)>>>>>>>>>> 

 

Her er et Uddrag fra formandens beretning 2020:  Formand Otto Schumann 

indledte sin beretning med at byde forsamlingen velkommen til en anderledes 

generalforsamling end vi plejer! Ingen gule ærter, max 50 deltagere, alle med 

ansigtet i samme retning, mundbind, sprit osv.!  

Det var heldigvis lovligt at få serveret en fadbamse af klubben >øløl> 

  

Efter nytår 2020 fortsatte vi med vinter golf hver tirsdag, som vi plejer. 

Men som trold af en æske, blev vores baneanlæg lukket den 10. marts af et 

underligt spøgelse, Corona virus så dagens lys her?  

Først den 21. april kom vi på golfbanen igen og fortsatte med Humørgolf (vist nok 

opfundet af Arne Gottlieb?).  

 

*Tidligt i foråret blev regions klubberne enige om at aflyse programmet i 2020 og 

gennemføre det i 2021. 

Ud over tirsdagsmatcherne gennemførte vi følgende aktiviteter-: 

• Den 7. juli afviklede vi årets udflugt i Skive (41 spillere). 

• Den 21. juli spillede vi mod Onsdagspigerne (i alt 74 spillere deltog). 

• Den 24. -26. august gennemførte vi 3 dages golfturen i bus til Friderichstatt (30  

deltagere), vinder af A rækken Jens Chr. Jensen og B rækken Peter Morring. 
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• klubmesterskaberne 2020 blev afviklet i september og klubmester  over 2 

runder blev Claus Damgaard 187 slag og Ole Wagener runner up 193 slag (43 

spillere deltog i begge runder)  

 

Klubmester for 80+ år over 1 runde blev Arne Gottlieb 103 slag og Gunnar 

Nielsen runner up 109 slag.  

 

• Den 6. oktober holdmatch med 10 hold 4 bolde, 1. plads med 117 point Mads 

Lund, Morten Jensen, Knud Lodal, Arne Gottlieb. 

2. plads med 109 point Bent Stougaard, Ole Wang-Hansen, Steen Jensen, Otto 

Schumann 

 

Formanden sluttede sin beretning med at rette en tak for godt samarbejde med 

hovedklubben. En særlig tak til sekretariatschef Bente, som er den der udreder 

trådene når det kniber. 

 

Tak til Gerda for et godt samarbejde, god mad og sponsoratet.  

  

Tak til sin bestyrelse for et godt samarbejde i året der nu lakker mod enden. 

Herunder tak til PH for 6 års arbejde i bestyrelsen, idet han ikke ønskede genvalg, 

 

Og ikke mindst tak til alle medlemmerne for jeres opbakning og deltagelse i 

arrangementer. 

 

Bestyrelsens hovedmål er at arbejde på at skabe en god Old Boys Klub med et 

højt socialt niveau og en klub hvor der er plads til alle.  

 

Året 2020 blev en helt anderledes sæson, som vi vil huske så længe vi lever! En 

usynlig modstander eller fjende (Corona virus) satte en pludselig stopper for vores 

hobby, golf spillet i knap en måned. 

 

Det har krævet mange kræfter og en masse energi at holde hele Old Boys 

afdelingen orienteret om situationen og om de aktuelle regler for OB klubbens 

virke.  

Her har formanden taget en ordentlig tørn og vist stor energi og udholdenhed. 

Så jeg tror godt jeg tør sige, at vi alle skylder formanden, at vi ved første givne 

 
 

OB klubmester 2020 

Claus Damgaard og 

runner up Ole Wagener 

Formanden overrækker 

trøjen 

Figur 1OB klubbmester 

80+ 2020 Arne Gottlieb 

formanden overrækker 

trøjen 
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lejlighed, tager hænderne op af lommen og klasker dem sammen til en klapsalve 

og siger tak for indsatsen til Otto Schumann. (Referent PHH) 

 

3. Fremlæggelse af Old Boys Klubbens regnskab 2019-2020 

Næste punkt på dagsordenen var behandling af det foreliggende regnskab 2019-

2020. 

Dirigenten gav ordet til klubbens kasserer Arne Gottlieb. 

Arne Gottlieb indtog scenen og gennemgik alle poster i regnskab 2019-2020 

(omdeltes på mødet)  

 

>>>>>>>>> (link til det specificerede regnskab 2019-2020)>>>>>>>>>>>> 

 

Driftsregnskabet udviser et mindre underskud på 2.081kr, hvilket der var flere 

forklaringer til. 

Jørgen Hasse Svendsen spurgte til beslutningsgrundlaget, for at hæve prisen på 

frokost med 5kr. Arne uddybede beslutningen om anvendelsen af de 5kr? JHS 

accepterede forklaringen. 

På baggrund af regnskabets resultat indstiller bestyrelsen at kontingent for 2020-

2021 fastholdes uændret til 300kr  

Klubben har 98 medlemmer og aktiverne indestår i Vestjysk Bank med 33.959kr 

og kontant kassebeholdning på 835kr. 

Efter kassererens gennemgang af regnskabet, spurgte dirigenten om der var 

spørgsmål, bemærkninger eller ønske om afstemning. Da dette ikke var tilfældet 

var regnskabet godkendt. 

                                                    

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bent Nørgaard (villig til genvalg) 

og Peter Hugo Hansen (ønsker ikke genvalg) 

Formanden oplyste, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Poul Munch 

Povlsen vælges som nyt medlem af bestyrelsen og at Bent Nørgaard genvælges. 

Begge vælges for 2 år 

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var bemærkninger eller andre forslag? Da 

det ikke var tilfældet, erklærede dirigenten bestyrelsens indstilling for godkendt. 

Stor applaus fra forsamlingen. 

Bestyrelsen, som konstituerer sig selv, består herefter af Otto Schumann, Arne 

Gottlieb, Bent Nørgaard og Poul Munch Povlsen. 

 

5. Eventuelt. 

Der var intet nyt under solen 

Herefter erklærede Dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og sagde tak for 

god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde. 

 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 

         


