
Formandens beretning ved årets sidste medlemsmøde den 24.10.2018  

(kommentarer i rødt) 

Kære Old Boys  

Sikken en herlig sæson – vejret viste sig fra den allerbedste side og var til tider lige varmt nok, men bedre det end 

kulde og regnvejr.  

I plejer jo at få en lille opdatering  for året som er gået og måske også et lille kig ind i 2019 
 
Resultaterne for de forskellige turneringer kommer til sidst, så I må væbne Jer med lidt tålmodighed  
 
I tilfældig rækkefølge: 
 
Hulspil er blevet afviklet sideløbende med vore normale onsdags turneringer og jeg tror, at alle er tilfredse med, at 
turneringen afvikles i 2 afdelinger, så det satser vi på at køre videre med i 2019. 
Kommentar: måske bliver konceptet lavet om i 2019. Måske med ”Sudden death”, så afviklingen kan ske 
hurtigere. 
 
Efterårsturneringen slutter med dagens turnering. Tilslutningen har været fin i år og det skyldes jo nok det gode vejr. 
 
Klubmesteren bliver valgt på basis af de 3 løbende turneringer, hvor de bedste 3 scores i hver turnering  danner 
basis for den ærefulde titel som klubmester. Resultater i juli måned tæller ikke med. Udover lidt fluidum så får  
klubmesteren jo også en vandrepokal i nypudset stand og forventes at aflevere den i samme stand i 2019.Jeg har 
sørget for indgravering og pudsning, i år, så jeg har en øl til gode hos sidste års vinder. 
Finn O.: I udregningen af klubmesterskabet er juli ikke med. Flere har holdt lidt længere ferie og det har givet en 
skævhed. Der har været tanker fremme om, at vi i 2019 måske deler sæsonen op i 1. respektive 2. halvår, men det 
kommer vi tilbage til i 2019..  
 
KIK matchen  
Kære venner vi blev nr. 2 blot et mulehår dårligere end nr. 1 - godt gået. 
 
Kønnenes kamp  
Vi måtte bøje os i år. Dameklubben vandt over os og har håneretten indtil næste sæson. 
Hyggelig turnering med god stemning, så vi tager en tur mere i 2019. 
 
Mand det nytter blev spillet 11.10 og Arne Moesgaard var vor ankermand i den sammenhæng. Tak for det. 
Der var ca 80 deltagere og overskud går jo til et godt formål 
Jeg var desværre forhindret i at deltage, men jeg har forstået, at det var en stor succes. Old Boys gav 6 fl rødvin til 
præmiebordet. 
 
Spil på udebane er nu blevet noget vi satser på hvert år. Der er normalt omkring 25+ deltagere og det plejer at være 
super hyggeligt. 5 gange var vi udenbys og besøgte Kokkedal, Hornbæk, Skjoldenæsholm, Nivå, Helsingør.  
Der er god plads til flere til disse hyggelige udflugter, som i 2 tilfælde blev krydret med fin frokost til fornuftig pris. 
 
Restaurationen 
Nicolai laver god mad og jeg hører ikke megen kritik, men kom frit frem , hvis I har nogle kommentarer. 
Ingen kommentarer 
 
Tidsbestilling   
I Old Boys regi er der bestemt ikke noget at klage over og helt privat synes jeg også at det fungerer godt. 
Det er trist, at der er så mange der ikke husker at melde fra, hvis de bliver forhindret. Banen bliver som følge heraf 
ikke udnyttet optimalt. 
I klubudvalget har der været meget fokus på, at der ikke er tradition for at man kobler sig på andres bestilte tider. 
Man er bange for ikke at føle sig velkommen så der er nok brug for en kulturændring i klubben. Det må vi arbejde 



med. Jeg har selv afbestilt en tid sammen med min kone, da der var 2 andre der gerne ville spille med og det med 
hcp på 4 og 5. Det synes vi faktisk ikke er så sjovt, men det er nok vores fejl. 
 
Golfkøretøjer  
Det virker vist godt – bortset fra onsdag (?), men lad mig vide om I har problemer. Golfklubben er villig til at lytte og 
der bør være mulighed for at alle kan komme ud at spille..  
 
Seniorpolitik Jeg har i det forløbne år deltaget i adskillige møder om netop dette emne.. Det hele går jo i sin 
gribende enkelthed ud på at forsøge at lave tiltag, som bidrager til at seniorer får mulighed for at nyde golfsporten 
længst muligt på rimelige vilkår. Arbejdet har været præget af en meget positiv indstilling fra bestyrelsens side og 
der arbejdes på mange spændende forslag i det oplæg der nu skal godkendes af den samlede bestyrelse..  
Udover det I allerede ved, så bliver der nu startet hjertestarter kursus for greenkeepere, bane serrvice og kik 
repræsentanter, men det kommer der mere om. Senere vil der nok komme muigheder, der rammer mere bredt.  
Der arbejdes bl.a. også med nye kontingentformer der tilgodeser medlemmer, som ikke klarer 18 huller mere. Det 
samlede oplæg vil jeg formode bliver offentliggjort snarest muligt efter næste bestyrelsesmøde i Furesø Golfklub.. 
Der er gode toner i violinen. 
 
Økonomi – kasserer Svend-Erik Bruun kunne fortælle at vi forventede et beskedent overskud or 2018 og at vi var i 
”good standing”. Der er samlet over 30.000 kr ind til fødselsdagsfesten den 24.5 
 
Parkering Det glæder mig meget, at man nu har markeret P-båse med nogle chaussesten. Så mangler vi blot at alle 
medlemmerne ”rammer” hullerne… Man kunne jo foreslå bestyrelsen, at baneservice blev udstyret med nogle 
streamere, som man kunne sætte på helt tåbelige parkeringer. Der kunne jo blot stå: Husk venligst at parkere 
mellem afmærkningerne – eller noget i den stil. Man behøves jo ikke at bruge ”grimme ord” 
Alt i alt så har det dog hjulpet efter at markeringerne blev lavet. 
 
Resultater 
 
 Efterårs turneringen 
Peter Snabe 106 2 rød + 1 hvid 
Finn Meno 103 2 rød  
Mogens Dan Petersen 1 hvid 
Kurt Albæk 100 1 hvid 
Arne Damsgaard 99 1 hvid 
Lars Vig Larsen 98  1 hvid 
 
Rosende omtale til: 
Sven g. Petersen 97  
Erik Worsøe 97   
Tommy Falck Jensen 96  
 
Klubmesterskabet  
Rene  Toftemose 299 2 rød + 1 hvid + 3 bolde og pokal 
Erik Worsøe 291 2 rød 
Mogens Dan Pedersen 285     1 rød 
Louis Glesner 282  1 rød 
Arne Moesgaard 281 1 hvid 
 
Rosende omtale til: 
Lars Vig Larsen 272 
Jens Thiesen 265 
 
Hulspil 
Rene Toftemose 3 rød 
Jørgen Sørensen 2 rød  
Bent Aage Nielsen 2 hvid   
 



Old Boys klubben fejrer 40 års fødselsdag 
Vi har for længst booket Restaurant ”Skovhus” på Stumpedyssevej til fredag den 24.5.2019 
Der bliver lagt op til et brag af en fest, hvor vore bedre halvdele er med.  
Husk allerede nu at sætte kryds ved 24.5 
 
 
Vintergolf (udenfor Old Boys regi) 
Det blev oplyst at der spilles både mandag og onsdag i privat regi. Kontakt Arne Moesgaard for detaljer. 
 
Ordet frit 
Johan Dahl Jacobsen  opfordrede kraftigt til at vi var mere opmærksomme på at rette op på nedslagsmærker på 
green. Der var opbakning til at det kunne vi godt gøre noget bedre..! 
 
Arne Moesgaard  
Bemærkede at det var for dårligt, at man næsten aldrig så nogle medlemmer af Furesø Golfklubs bestyrelse  til de 
forskellige arrangementer. Der var for eksempel ingen til Mand det nytter. 
 
Tak for Jeres opbakning til Old Boys Klubben. Jeg kan kun gentage min glæde over, at der altid hersker en så dejlig 
stemning når vi mødes til spil og  øl-hygge  og det er jeg sikker på, at vi kan fastholde fremover. 
 
Så tusind tak for en herlig sæson og ikke mindst tak til mine bestyrelseskolleger for deres store indsats ved 
planlægning og afvikling af vore aktiviteter. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Finn Overgaard 
 


