
MOBG 
Aarhus-Horsens Midtjysk Old Boys Golf Vejle-Silkeborg 
 
Bestyrelsesmøde mandag den 18. november 2019, kl. 9.00 i Horsens 

Deltagere: Henrik Myhre  Lokal Formand – Horsens 

 Wilhelm Krarup  Lokal Formand – Aarhus 

 Finn Lund Jensen  Lokal Formand – Vejle 

 Jens Anker Tvedebrink  Lokal Formand - Silkeborg 

 Aksel Nielsen   Kasserer for MOBG (Vejle) 

 Kurt Nymark   Formand for MOBG (Silkeborg) 
 Holger Simonsen Vejle (på vej i bestyrelsen) 

Dagsorden: 

1. Golfrunde på par 3 banen i Horsens 

2. Evaluering af sæson 2019 

3. Generalforsamlingen 2019 

4. Evt. bemærkninger til Hjemmesiden 

5. Betalinger til MOBG, kontingent og matchfee (Virker det?) 

6. Udskiftning i medlemmerne, udmeldinger / nye 

7. Regnskab 2019 

8. Budget 2020 

9. Greenfee priser 2020 

10. Matchplan 2020, hjemme / ude, bl.a. rækkefølge 

11. Nye kommercielle tiltag / moneymaking 

12. Eventuelt 

 

Referat: 

1. Golfrunde på par 3 banen i Horsens 

Blev vundet af formanden. 

 

2. Evaluering af sæson 2019 

Alle var enige om, at det havde været en god sæson med kun nogle enkelte bemærkninger. Finn 

var lidt ked af, at han ikke kunne vise os SKOVEN udsprunget i fuldt flor. Modsat var Wilhelm lidt 

nervøs for sværhedsgraden af SKOVEN. Og så faldt der også en bemærkning om ”sandkassen” i 

Aarhus.    

 

3. Generalforsamlingen 2019 

Fin generalforsamling der var godt forberedt og gennemført i hurtigt tempo fart af dirigenten. Fin 

bane og godt vejr der lige var tilpasset efter spilletiden. Der var en bemærkning om lidt skrabet 

madudbud.  

 

4. Evt. bemærkninger til Hjemmesiden 

Hjemmesiden virker godt, der er de oplysninger, der er brug for. Orientering om betalingen skal 

ændres lidt. Der blev diskuteret, om Aksels matchprogram kunne lægges på hjemmesiden. Der var 

dog enighed om, at det ikke egnede sig til det. Men fremover skal matchprogrammet efter hver 

match sendes til lokalformændene. 
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5. Betalinger til MOBG, kontingent og matchfee (Virker det?) 

Det virker efterhånden i store træk. Men der vil til stadighed være behov for information om det, 

og det må lokalformændene gennemgå på de årlige start op møder. Aksel og Kurt undersøger 

muligheden for en SMS rund sendelse før hver match.  

 

6. Udskiftning i medlemmerne, udmeldinger / nye 

P.t. er der i Vejle sket udskiftning af Svend Erik Boltau med Harald Duedahl Kristiansen. I Aarhus har 

Birger Andresen meddelt, at han stopper. I Horsens og Silkeborg er der p.t. intet nyt. 

Formanden sender brev til afgående og nye medlemmer. 

 

7. Regnskab 2019 

Henrik ønskede flere penge hensat til jubilæet. Budgettet fra generalforsamlingen skal dog følges. 

Aksel færdiggør nu regnskabet og fremsender det til bestyrelsen for godkendelse. Efterfølgende 

fremsendes det til medlemmerne. 

 

8. Budget 2020 

Aksel laver det endelige budget færdig, når alle greenfee og frokostvilkår kendes. 

 

9. Greenfee priser 2020 

P.t. forventes der ingen ændringer i forhold til 2019. 

 

10. Matchplan 2020, hjemme / ude, bl.a. rækkefølge 

Der arbejdes videre med følgende matchplan: 

23. april  Horsens 

7. maj  Silkeborg 

14. maj  Vejle 

28. maj  Aarhus 

11. juni Hedensted (Kurt) 

25. juni Horsens 

Ferie 

6. august Aarhus 

20. august Silkeborg 

3. september Vejle 

17. september Ikast (Jens Anker) 

1. oktober Ry 

 

11. Nye kommercielle tiltag / moneymaking 

Der fremkom et par forslag: 

Salg af vin (Amarone) prøves. Tilbydes i formandens velkomstbrev. 

Kan medlemmerne hjælpe med sponsorer? Evt. reklamer på hjemmesiden.  

Der var forslag om ”pengeyngling” 
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12. Eventuelt 

Formanden fremlagde følgende: 

a. Har vi den rigtige organisation i MOBG 

Efter en positiv diskussion var der enighed om at foreslå generalforsamlingen at 

formandsperioden fremover kun skulle være 2-årig. Det ville givetvis være nemmere fremover 

så at finde formænd. By rækkefølgende følges fortsat og næste fra slutningen af 2020 er det 

Vejle, derefter Horsens, Aarhus og Silkeborg. 

b. Skal vi have en generalforsamlings valgt revisor til revision af MOBG’s regnskab 

Aksel sagde med det samme, at det var et rigtigt godt forslag som han mente var nødvendigt. 

Der var enighed om dette. 

c. Skal der altid være formanden der deler præmier ud, kunne det ikke være lokalformanden 

Bestyrelsen mener det skal være formanden (hvad skal han eller lave). 

 

I match nr. 5 (Hedensted) vil vi spille med nærmest flaget. 
I match nr. 10 (Ikast) vil vi spille holdturnering. Proportionerne i holdmatchen ændres således at det 
er de 10 bedste spillere pr. by der tæller. 
 
 
Silkeborg den 21. november 2019 
Referent 
Kurt Nymark 
   

   

 

 

      


