Dagsorden: Generalforsamling den 15. februar 2010
1. Valg af Dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Forhandlingsbogen
4. Foreningens beretning
5. Foreningens regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættele af kontingent
8. Valg til Bestyrelsen
9. Valg af Revisor og Revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ad.8a. Valg af Kasserer: John Olsen er villig til genvalg
Ad.8b. Valg af Bestyrelsesmedlem: Gunther Møller ønsker ikke genvalg
Ad.8c. Valg af Bestyrelsessuppleant: Sonja Pedersen ønsker ikke genvalg
Ad.9a. Valg af Revisor: Knud E. Jensen er villig til genvalg
Ad.9b. Valg af Revisorsuppleant: Bent Andersen er villig til genvalg
Generalforsamlingen den 15. februar 2010
Referat:
Til Generalforsamlingen var der mødt 63 medlemmer hvilket kan tydes som en stor interesse fra
vores medlemskreds, og det er Bestyrelsen selvfølgelig glade for.
Formanden bød velkommen og udbad sig om forslag til valget af en Dirigent, Kjeld Silkjær blev
foreslået og valgt, og til stemmeudvalget valgtes Birthe Hansen og Carl Meier.
Da der ikke var ønsker om oplæsning af forhandlingsbogen fik Formanden ordet til Foreningens
beretning.
Formanden gennemgik året og fortalte om de mange gode resultater foreningen havde tilkæmpet sig
til, han fremhævede Aase Mosumgaard for hendes jyske og danske mesterskab i veteran single.
Formanden omtalte vores stævner med vores venneklubber en tradition som han håbede ville
fortsætte. Formanden omtalte ligeledes vores sommerudflugt som blev lidt af en bjergvandring.
Vores interne stævner har stadig en god tilslutning, enkelte ønskede dog en anden form for
præmiering.
Vi har haft en del problemer med huller i gulvet i Bordtenniskælderen, men har trådte vores
støtteklub til og finansierede arbejdet og det er vi taknemlige for.
Formanden roste Venneklubben for deres store arbejde med at skaffe sponsorer til og hermed mange
midler til foreningen.
Formanden omtalte lidt om det kommende jubilæum hvor man bl. a. satsede på en kuvertpris på ca.
600.- kr. og en medlemspris på. Ca. 200.-kr.
Det skulle så gælde de registrerede aktive som passive medlemmer pr.31.12.2010.
Ligeledes roste han medlemmerne for deres opmærksomhed ved sygdomstilfælde og man sørgede
for den sygdomsramte fik en hilsen.
Under eventuelt var der en mindre debat om foreningens krav om brug af klubbens trøjer. Man har

nok været for flinke med at give dispensationer. Efter denne kritik lovede Bestyrelsen at stramme
op, så kun i den udstrækning vi ikke har de rigtige størrelser på lager ville man give dispensationer.
Formanden afsluttede med at uddele KAMMERATSKABSPOKALEN til Kurt Juel Andersen og
takkede de fremmødte for god ro og orden, takkede Dirigenten for god ledelse.
Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen, og man sluttede med et trefoldigt leve for ÅBV.
Bestyrelsen

