
Referat af bestyrelsesmøde 27/10 2022 i MOBG 

Deltagere: Den samlede bestyrelse undtagen Holger Simonsen, Vejle. I stedet for Holger deltog Finn 

Lund fra Vejle. 

Gennemgang af referat fra generalforsamlingen: 

Nye turneringsbetingelser, der blev vedtaget på generalforsamlingen, blev drøftet.                         

Det blev pålagt Henrik at få det vedtagne indarbejdet i den endelige version.                            

Herefter skal de fremsendes til Jens Anker, så de kan indlægges på hjemmesiden. 

Fremrykning af teested: På generalforsamlingen var der flertal for at prøve at alle spillere spiller fra 

fremrykket teested. Det blev på bestyrelsesmødet vedtaget, at vi i de 4 første matcher i 2023 på de 

respektive hjemmebaner spiller fra blå i Silkeborg, 54 i Aarhus og Horsens samt 52 i Vejle.                    

Bestyrelsen vil så på grundlag heraf samt input for spillerne, beslutte om der skal fortsættes med 

fremrykket teested i resten af 2023. 

Forslag om 2 dages tur: Det blev vedtaget på generalforsamlingen at prøve et sådant arrangement.              

Det vil blive forsøgt gennemført i 2024. Henrik Tonnisen, Silkeborg vil gerne arrangere turen.                                       

I 2023 vil vi besøge Samsø igen.  

 

Match oversigt for 2023:                             Matchleder 

20/4  Vejle                                                       Holger Simonsen 

4/5    Silkeborg                                               Jens Anker Tvedebrink 

25/5  Aarhus                                                   Ejlert Bøndergaard 

8/6    Horsens                                                 Torben Ingerslev 

xxxx  Samsø                                                    Henrik Myhre 

3/8   Vejle                                                        Holger Simonsen 

17/8  Silkeborg                                               Jens Anker Tvedebrink 

31/8  Aarhus                                                   Ejlert Bøndergaard 

14/9  Horsens                                                 Torben Ingerslev 

28/9  Ikast                                                        Jens Anker Tvedebrink 

Matcherne i Silkeborg, Aarhus og Ikast er accepteret af de enkelte klubber. De øvrige matcher 

bedes fastlagt så hurtigt som muligt. 

Matchprogram: 

Aksel L. Nielsen, Vejle har udarbejdet det matchprogram vi anvender i dag. Aksel har meddelt, at vi 

på sigt eller i løbet af 2023 skal finde en anden ansvarlig for vedligeholdelse af programmet.                                       

Vi skal alle i bestyrelsen overveje emner til et sådant job.  



Vi drøftede indarbejdning af oversigt over spillere der kører rundt. Det behøver ikke at fremgå af 

matchprogrammet, men matchlederen skal sammensætte spillere der kører i de enkelte bolde.               

Aldrig 2 kørende i en 3-bold. 

Henrik har lovet at meddele Aksel de standardoplysninger om matchplan, matchledere, greenfee i 

de enkelte klubber og prisen på frokost 135 kr. i alle klubber. 

Underskrifter til bank: Bestyrelsen underskrev de nødvendige papirer.                                               

Villy husk at få Holgers underskrift. 

 

Eventuelt: 

Eventuelle udmeldelser: Aarhus (Troels Vinter, Preben Post og Kim Bjerre), Horsens (Jens 

Gammelgaard). I Silkeborg og Vejle p.t. ingen.                                                                                          

Husk at meddele Villy af- og tilgang af nye medlemmer. 

Henrik er ansvarlig for udsendelse af julebrev til medlemmerne. Inden udsendelse kontaktes Villy 

for opdatering af medlemmer. 

Henrik skal i februar fremsende opstartsbrev med betalingsfrist af kontingent senest 1/3 2023. 

Ejlert uddelte en side med ideer til evt. ændringer efter sin snak med medlemmerne i Aarhus.                                                                                                                                                                   

Vi drøftede de forskellige forslag, men der blev ikke på nuværende tidspunkt besluttet noget.                       

Vi må på et senere tidspunkt drøfte forslag til præmiefordeling af vin m.v. 

Referent: Henrik Myhre 

 


