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Referat af bestyrelsesmødet mandag den 10. december 2018 

Tilstede var: 
 HM Henrik Myhre  Lokal Formand – Horsens 

 WK Wilhelm Krarup Lokal Formand – Aarhus 

 FJ Finn Lund Jensen Lokal Formand – Vejle 

 SK Søren Kirkegaard Lokal Formand – Silkeborg 

 AN Aksel Nielsen  Kasserer for MOBG 

 KN Kurt Nymark  Formand for MOBG 

 

Dagsorden: 
1. Golfrunde på Horsens par 3 bane 

2. Evaluering af sæson 2018 

3. Matchplan 2019 

4. Betaling af matchfee 2019 

5. Regnskab 2018 

6. Budget 2019 

7. Gennemgang/diskussion af pkt. 8 fra generalforsamlingen 

8. Eventuelt  

 
 

1. Golfrunde på Horsens par 3 bane 

En dejlig runde i godt vejr, Henrik vandt på bedre handicapindex end Søren. 

 

2. Evaluering af sæson 2018 

Kanonsæson, og gode ”ude baner” med fin forplejning. 

 

3. Matchplan 2019 

Planen fra bestyrelsesmødet den 20. september 2018 blev fastholdt, og er følgende: 

25. april 2019   Vejle 
 09. maj 2019  Silkeborg 
 23. maj 2019   Aarhus (og vi ved godt, at der er MID 2019) 
 06. juni 2019   Horsens 
 20. juni 2019   Samsø 
 08. august 2019  Hammel 
 22. august 2019  Silkeborg 
 05. september 2019  Horsens 
 19. september 2019  Vejle 

03. oktober 2019  Aarhus 
 10. oktober 2019  Odder  
Kurt arrangerer Samsø og Odder, Finn arrangerer Hammel. 
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4. Betaling af matchfee 2019 

Som besluttet på generalforsamlingen skal betalingen af matchfee ske senest mandag kl. 18, en-

ten via mobile pay eller ved bankoverførsel. Turneringslederen kan så koncentrere sig om at 

lede matchen og skal ikke stå og ”fitte” med penge samt opbevare dem under matchen. 

Da betalingen kan være en dag under vejs, er det ikke betalingen, der er afgørende for match-

deltagelse. Kun afbud til aftalte tid, mandage kl. 18, med modtaget bekræftelse er grundlag for 

afbud til en match. Kassereren kontrollerer efterfølgende, at alle har betalt, rettidig betaling let-

ter hans arbejde. 

 

5. Regnskab 2018 

Aksel fremlagde endeligt regnskab for 2018. Der hensættes kr. 4.000 til 50 års jubilæum. Kurt 

udsender regnskabet 2018 til medlemmerne. 

 

6. Budget 2019 

Aksel fremlagde nyt budget. Som vedtaget på generalforsamlingen skal kontingentet være kr. 

700, matchfee på ”ude bane” kr. 300 og på ”hjemmebane” kr. 150. Aksel fremsender budget 

med disse tal indlagt. Greenfee i Silkeborg sættes til kr. 300 og øvrige byer kr. 200. Dog ikke 

Samsø. Kurt udsender budget 2019 til medlemmerne 

 

7. Gennemgang/diskussion af pkt. 8 fra generalforsamlingen 

Punktet blev diskuteret kraftigt, og det blev besluttet at lave et ”spørge / diskussions” oplæg til 

medlemmerne i de 4 byer, så de inden sæsonens begyndelse kunne diskutere og kommentere 

by vis på lokale møder. Hvis nødvendigt kan der efter en af de første matcher laves en fælles af-

runding eller det kan muligvis afvente næste generalforsamling. 

Finn laver et 1. oplæg til bestyrelsen, der skal kommentere og eventuelt udbygge oplægget, in-

den det kommer til behandling blandt medlemmerne. 

 

8. Eventuelt  

Søren foreslog, at vi udnævner året MOBG’er. Faldt ikke helt i god jord hos den øvrige besty-

relse. 

Vi efterlyser money-making blandt bestyrelse og medlemmer. 

Pga. flytning og andre spilsammenhæng har vi modtaget udmeldelse fra 3 medlemmer. 

Der var forslag om udskiftning af Amarone vinene med andre vin af samme kvalitet. Ikke vedta-

get p.t.  

Aksel har fundet og rettet fejl i matchprogrammet der har forårsaget, at nogle medlemmer har 

spillet med hinanden gentagne gange.  

MOBG er i færd med at flytte MOBG konto fra eksisterende bank. Indbetalinger med MobilePay 

og overførsler af kontingent og matchfee m.v. vil blive til ny konto. Nyt kontonummer og Mobi-

lePay nummer vil blive fremsendt i forbindelse med opstarten på sæson 2019. 

 
 
16. december 2018 
Kurt Nymark 
 


