
Referat af bestyrelsesmøde den 18.november 2021. 

1. Matchprogram 

a. Aksel gennemgik det af ham udarbejdede flowdiagram, der på udmærket vis supplerer 

notatet ”Arbejdsgang i Matchprogram (MP) – match til match”. Såvel diagram som notat er 

rundsendt til bestyrelsen 

2. Kommentarer til sæson 2021 

a. Drøftet blev det forstyrrende element: Coronaen 

3. Regnskab 2021 og budget 2022 

a. Det på generalforsamlingen fremlagte estimerede regnskab erstattes af et endeligt 

revideret regnskab pr. 31/12 2021.  

b. Ingen kommentarer til det budget 2022, der blev fremlagt på generalforsamlingen.  

4. Dokumenter underskrives 

a. Dokumenterne vedr. MobilePay, Danske Bank og foreningens vedtægter blev underskrevet 

5. Overdragelse mellem Troels og Finn 

a. Finn har afhentet/afstemt vinlager og diverse materialer vedrørende foreningen er hos 

Finn. 

6. Greenfee og menu priser for 2022 

a. Alle lokalformænd meldte, at de i budgettet indlagte satser holder for 2022. Forhøjede 

takster i 2023 vil medføre et forhøjet kontingent 

7. Matchplan 2022 – 8 hjemmekampe 

a. Matchplanen for 2022: (foreløbig plan – dato bekræftes/sendes til webmaster snarest 

muligt): 

i. 21/4: Vejle 

ii. 5/05: Silkeborg 

iii. 9/06: Horsens 

iv. 23/6: Aarhus 

v. 4/08: Vejle 

vi. 18/8: Silkeborg 

vii. 1/09: Horsens 

viii. 15/9: Aarhus 

8. Udflugter (bymatch) 2022 

a. 7/7 i Tange (evt. Hammel, Finn er ansvarlig) 

9. Generalforsamling/holdmatch 2022 

a. 29/9 i Ikast, turneringsform Texas Scramble, Jens Anker er ansvarlig 

10. Jubilæumsfest i Ry 

a. Velkomst  

i. Wilhelm sørger for planche 

ii. Vi hilser på hinanden med en ”shot” 

iii. Der udarbejdes ej et jubilæumsskrift – ingen medlemmer har meldt sig 

 

b. Golfmatch 

i. 18 huller stableford 

c. Spisning-  

i. Jens Anker aftaler med restauranten – vi skal have lidt ekstra i anledning af dagen 

d. Fest/underholdning 



i. Finn kontakter Kurt Nymark og spørger ham om han vil holde en festtale. Finn er i 

besiddelse af de historiske materialer 

ii. Finn fremstiller en MOBG sang  

iii. Jens Anker tager kontakt til journalist Frits Christensen, Golf Avisen. 

iv. Præmieoverrækkelse 

v. ???? Øvrige tiltag tænker alle på og aftales endeligt på møde primo marts. 

                             Ovenstående var kort refereret hvad der blev drøftet vedrørende jubilæumsdagen.  Den 1. 

marts 2022 har vi et overblik over tilmeldinger til Gut Apeldør og dermed også et overblik over mulig 

anvendelse af midler i jubilæumsfonden. Fonden yder et tilskud på kr. 1.000 pr deltager i turen til Tyskland. 

 De resterende midler kan derfor anvendes på dagen for jubilæumsmatchen den 28/3. Villy meddelte, at 

der i budget 2022 ikke er budgetteret med særskilte omkostninger til jubilæet. Disse omkostninger skal 

derfor dækkes af midlerne i jubilæumsfonden. Der er budgetteret med normal matchfee (kr.300/150) og 

greenfee kr. 200 og frokost kr. 135. 

Finn indkalder til et bestyrelsesmøde primo marts 2022, så vi alle i bestyrelsen er med til at fastlægge 

endeligt indhold på jubilæumsdagen den 28. marts. Dette møde bliver sikkert afholdt som et ”zoom 

møde” på grund af udlandsrejse for bl.a.   Finn og Henrik. Finn udarbejder dagsorden til mødet. 

11. Udflugt ti Gut Apeldør 

a.  Wilhelm informerede om nogle medlemmers manglende interesse for turen. Bestyrelsen 

fastholder  det udmeldte program/den planlagte tur. Finn vil i julebrevet tydeliggøre 

program mv for turen og samtidig opfordre til opbakning til såvel jubilæumsmatchen som 

turen til Gut Apeldør. Ligeledes bør lokalformændene opfordre sine medlemmer til 

deltagelse i begge arrangementer. 

12. Eventuelt 

a. Vin  Stories er en god smagende vin, men Finn har frie hænder for kommende indkøb, 

måske kan findes en god Amarone til prisen? Finn søger måske rådgivning. 

b. Dufferpræmie udgår i 2022 

c. Ingen årets MOBGér 

d. Poloer: Jens Anker meddelte problemer vedr Backtee og farver. Andre mærker undersøges 

e. Ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på Facebook, men Finn laver en Facebook – side. 

f. Næste møde: Primo marts 2022 Finn indkalder: se ovennævnte under pkt. 10. 

 

Referent: Villy den 22/11 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    


