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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 af bestyrelse
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Kjeld Silkjær blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmeudvalg
Til stemmeudvalget blev valgt Elsa og Knud Erik .
3. Forhandlingsbogen
Forhandlingsbogen ønskes ikke oplæst.

4. Foreningens beretning
Formandens beretning begyndte med vores første stævne, doublestævnet, hvor
eliterækken blev vundet af Kurt Andersen og Jimmy Amdisen, A-rækken af Kaj Jensen og Chang,
B-rækken af Egon Gaarmann og Kim Christoffersen, og endelig blev C-rækken vundet af Bent
Andersen og Georg Laursen. Ved de jyske veteranmesterskaber den 17. februar blev Åse
Mosumgård mester i damesingle over 75 år og Hans E. Sørensen blev mester i B-rækken, herre 60.
Søren Jensen og Finn Pedersen vandt JM i 65 års rækken.
Desuden blev blev Åse Mosumgård vinder af DM i damesingle over 75 år. I marts blev der afholdt
klubmesterskab i single. Vinder af Elitrækken blev Finn Lorentzen, mesterrækken vandtes af Steve
Tugwell, A-rækken af Svend Erik Olsen, B-rækken af Jørn Søndergård og C-rækken af Jon B.
Frandsen.
Vi var som sædvanlig i Esbjerg mens vi var oversidder i Odense. Efter sommerferien havde vi vores
årlige udflugt, denne gang et besøg i brunkulslejerne i Søby. Besøget var en succes og vi afluttede
dagen med middag i Kølkær’s Selskabslokaler. I september fik vi besøg af Esbjerg, et vellykket
besøg, der blev afsluttet med et solidt pølsebord.
I oktober havde vi besøg af Odense og Sisu/MBK. Det blev et stort stævne, med 84 deltagere.
Vinder af eliterækken blev Søren Jensen og Jan Locht, vinder af A-rækken blev Ib Nielsen og
Thomas Baghånd, vinder af B-rækken blev spillere fra Odense, mens C-rækken blev vundet af
Connie Amdisen og Erik Boje.. Dagen blev afsluttet med smørrebrød.
Formanden konstaterede at vi i år ikke stillede op i veterandivisionen, men deltog med et hold i
serie 4., med en hæderlig indsats. I november afholdt vi mix-stævne med Jimmi Amdisen og Bjarne
Jensen som vinder. B/C rækken blev vundet af Connie Amdisen og Svend Erik Olsen.
Julefesten blev afholdt i Fuglebakkens lokaler med 38 deltagere og var ledsaget af Kalles
dansemusik.
Vi afsluttede året med juleturneringen og Gløgg og æbleskiver.
Formandens beretning blev godkendt ved håndsoprækning.
5. Foreningens regnskab
Foreningens regnskab blev godkendt ved håndsoprækning.
6. Indkomne forslag
Det blev vedtaget at indkomne forslag skal opslås på tavlen i klubben mindst 7 dage før
generalforsamlingen. Forslag vedr. passive medlemmer blev forkastet. Forslag om anskaffelse af
bobspil og bordtennisrobot blev forkastet.
7. Fastsættelse af kontingent
Kontingent blev fastsat uændret til 350 kr. for aktive og 100 kr. for passive medlemmer.
8. Valg af bestyrelse
Ny formand blev Niels Andersen og nyt bestyrelsesmedlem blev Kim Christoffersen, for et år blev
valgt John Knudsen, desuden blev Leif Christiansen genvalgt. Til Suppleant valgtes Henning
Abildtrup.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Som ny revisor blev valgt Bent Andersen og som revisorsuppleant valgtes den afgående formand
John Winkler.
10. Eventuelt
Der blev uddelt gaver til John Winkler, Elly, Benny, Manfred, Tove og Åge Andersen.
Kammeratskabspokalen blev tildelt Bent Andersen.

