
GENERALFORSAMLING 2009

Mandag den 9. februar 2009 kl.12.00 

Dagsorden:

                      1. Valg af Dirigent
                      2. Valg af stemmeudvalg
                      3. Forhandlingsbogen
                      4. Foreningens beretning
                      5. Foreningens regnskab
                      6. Indkomne forslag
                      7. Fastsættelse af kontingent
                      8. Valg til Bestyrelsen
                      9. Valg af Revisor og suppleant
                      10. Eventuelt

Ad. 8 a. Valg af formand, John Winckler modtager genvalg
       8.b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Leif Christiansen og Elly Arndal modtager genvalg.
       8.c. Valg af suppleant til bestyrelsen. Sonja Pedersen modtager genvalg

Ad. 9.a. Valg af Revisor. Knud-Erik Jensen modtager genvalg
       9.c. Valg af Revisorsuppleant 

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Bestyrelsen i hænde senest 
mandag den 26. januar 2009.        

Generalforsamlingen afholdes i skolens kantine.

 

Referat fra generalforsamling den 9. februar 2009

 

Til Generalforsamlingen var fremmødt 54 deltagere. 

Som Dirigent valgtes Kjeld Silkjær og til stemmeudvalget blev Birthe Hansen og Bent Andersen 
valgt. 

Da ingen ønskede forhandlingsbogen oplæst, gik man straks over til foreningens beretning. 

Formanden berettede om årets gang på det sportslige og kulturelle område og kom ind på 
samarbejdet mellem Esbjerg – Odense og ÅBV. 
Formanden beklagede sig over tilslutningen til disse ture. 

Anton Sørensen foreslog man kørte i private biler, hvilket vil nedsætte udgifterne til transporten, 
dette ville Bestyrelsen nøje overveje.
Sommerudflugten til Tunø var nok den bedste i flere år, 52 personer deltog og fik en spændende og 
lærerig tur om hvad sammenholdet 
betyder for den lille ø.

I September fik vi besøg af Esbjerg og havde som sædvanligt et godt socialt stævne, Formanden 
nævnede at det var kedeligt at Værtsfolkene forlod selskabet og lod gæsterne sidde tilbage, det 
kunne man ikke være bekendt.

Til vores stævne med OB og Sisu/MBK deltog over 70 deltagere med mange gode kampe og med 
de helt rigtige vindere.

Vi har haft en tvist med DBTU om et gebyr som man opkrævede flere md. efter vi havde 
budgetteret for året 2008.

Formanden fremhævede at det var Bestyrelsens ønske at ÅBV skulle fortsætte som een forening, 



hvor der er plads til både turneringsspillere og motionister.

Til bestyrelsen genvalgtes Formanden og to Bestyrelsesmedlemmer, ligeledes blev Revisoren 
genvalgt. 
Nyvalgt som Revisorsuppleant blev Bent Andersen.

Bestyrelsen ser nu således ud:

Formand. John Winckler – Kasserer John Olsen – Bestyrelsesmedlemmer, Elly Arndal – Gunther 
Møller og Leif Christiansen. Suppleant til Bestyrelsen genvalgtes Sonja Pedersen.

Revisor Knud-Erik Jensen – Revisorsuppleant Bent Andersen.

Under Eventuelt fortalte Formanden at to ledere fra OB. havde stoppet efter 15 års arbejde for OB 
Veteran-bordtennis. Vi har gennem årene haft et godt samarbejde med Betty og Thomas og vi har 
takket dem og sendt dem en hilsen og et par flasker.

Flere af vore medlemmer er i årets forløb rendt ind i forskellige skader og sygdom så de har måttet 
undvære spillet og samværet med vores medlemmer. 

Et medlem udtrykker det således. 
Når den situation indtræffer, at man er forhindret i at møde op, mærkes det tydeligt 
hvilken værdi samværet i klubben har.

J.W. 


