
Minnesanteckningar 
Höstmöte Oldboys 2019-10-24 kl. 15.00-16.30. Skinnarebo Golfklubbs Restaurang. 
Närvarande 54 medlemmar. 
- Ordförande Conny Davidsson hälsade klubbchefen Henric Larsson och samtliga medlemmar 
välkomna. 
- Klubbchefen förrättade prisutdelning för Oldboys KM 2019. 
H-70: P-O Persson, P-O Henriksson, Conny Davidsson. 
H-80: Roland Fredriksson, Vincent Birgersson, Leif Sternklint. 
Nästa säsong 2020 kommer KM för Oldboys att spelas samma helg, som för övriga åldersklasser. 
- Bankommittén har upprättat en bruttolista med 19 punkter, som innebär förbättringar och 
förändringar av banan att genomföras efterhand. Ändringar som kommer att uppfattas som enklare 
för vissa, svårare för andra. 
- Arbete pågår för att lösa finansieringen av ett elstängsel runt banan. Mötet ställde sig positiva till 
att låna ut till klubben av vår kassabehållning för uppförande av viltstängsel. 
- Klubben har för närvarande 1140 medlemmar, varför man vädjar till vardags- 
medlemmarna att byta till fullvärdiga medlemmar i syfte att stärka klubbens ekonomi. 
- Golfshopen kommer att ha försäljning i Hemmahallen första helgen i november. 
Redovisning seriespel 2019: 
Serielag H-60 
Slutlig placering nia av tio lag. 
Sökes ny ansvarig. 
Serielag H-70 
Slutlig placering tre av tolv lag. 
Serielag H-80 
Inget lag deltagit. 
Ekonomisk redovisning 2019. 
Omslutning 31.830kr. Årets resultat plus 5.294kr. Utgående kassabehållning 23.771kr. 
Prisutdelning 2019: 
Matchspel klass A: Conny Davidsson besegrade Bo Hallman. 
Lucky Looser: Birger Wennblom besegrade Göran Högberg. 
Scratchspel gul: Stig Brewitz. 
Scratchspel röd:  P-O Henriksson 
Klass A: Christer Ahnström, Bo Hallman, Stefan Gustafsson. Topp tre. 
Klass B: Hans Svensson, Bill Högberg, J-O Lindsten. Topp tre. 
Klass C: Birger Wennblom, Bernt Hernell, Åke Andersson. Topp tre. 
- Oldboysmedlemmarna ställde sig positiva till att hjälpa till med bollplockning under helgerna nästa 
säsong. 
- Oldboys vårresa maj 2020 kommer att gå till Tyskland endast ett fåtal platser kvar. 
- Önskemål om ny klassindelning +80 avslogs. 
- Vinteraktiviteter 2019/2020: 
Curling måndag och onsdag. 
Bangolf torsdag. 
Bowling måndag. 
- Nils Appelberg tackade styrelsen och Bengt Jörnelius för den gångna säsongen och överlämnade 
som tack välsmakande drycker från medlemmarna. 
- Ordförande Conny Davidsson avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
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