
G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t 

 

Ordinær generalforsamling mandag, den 13. februar 2012, kl.: 12:00 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Forhandlingsbogen 

4. Formandens beretning 

5. Foreningens regnskab 

6. Indkomne forslag 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Valg til bestyrelsen                                                                                                

a. John Olsen, kasserer, modtager gerne genvalg 

b. John Knudsen, bestyrelsesmedlem, modtager gerne genvalg 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter 

10. Valg af revisor 

11. Valg af revisorsuppleant 

12. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest mandag, den 30. januar 2012.   

Generalforsamlingen afholdes i skolens kantine, og da klubben vil være vært, med et par 
sandwiches, og en genstand, bedes man tilmelde sig på listen nedenfor. 

Bordtennislokalet lukker kl.: 11:30 

Bestyrelsen 

 

Formanden bød velkommen, og udtrykte håbet om en generalforsamling afholdt i god ro og 
orden. 



1. til dirigent blev foreslået og valgt Kjeld Silkjær , og på opfordring  oplæste    Kjeld 
generalforsamlingens dagsorden (Se ovenfor), ligesom han konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2. Til stemmeudvalget blev valgt Birthe Hansen & Carl Meier. 

3. Forhandlingsbogen blev godkendt uden oplæsning. 

4. Formandens beretning:  
 

Det første arrangement var klubmesterskabet i double, onsdag den    19.januar, og vinderne 
blev i Elite-rækken Niels Andersen og Henning Abildtrup.  A-rækken Hans E. Sørensen og 
Kjeld Silkjær. B-rækken Leif Olesen og Jørn Jensen. C-rækken Connie Amdisen og Erik 
Boye. 
 
Den 16.februar var der Jyske mesterskaber for veteraner i Silkeborg. Carsten Lundgård og 
Svend Gundahl  blev jyske mestre i 65 års double. 
 
Onsdag den 16.marts havde vi klubmesterskab i single, vindere blev Eliterækken , Jimmy 
Amdisen. Mester-rækken, Manfred Sørensen. A-rækken Jørn Søndergård. B-rækken Jørn 
Ejlertsen, og C-rækken  Aksel Mikkelsen. 
 
Den 18-20.marts var der landsmesterskaber i Fuglsø, hvor vi havde 5 spillere med. Kim 
Christoffersen og Henning Tjerrild, blev vinder af Veteran D double. Det var nok sidste gang 
at landsmesterskaberne bliver holdt i Fuglsø, da det næste år er flyttet til Vejen. 
                                                                                          
Den 10.maj var vi som sædvanlig en tur til Esbjerg. Det var en dejlig tur, men der er stadig 
mange i klubben der ikke værdsætter venskabet med Esbjerg, hvilket jeg synes er for dårligt. 
 
Den 27.april var vi en tur i Odense, en dejlig tur bortset fra, at buschaufføren ikke kunne finde 
vej. A-rækken blev vundet af Finn Lorentsen og Finn Pedersen. B-rækken af Thomas 
Jacobsen og Jørn Jensen. 
 
Efter sommerferien var vi på udflugt, helt nøjagtig den 25.august. Turen gik til Jesperhus 
Blomsterpark, hvor vi så på flotte blomster og planter, til sidst fik vi en god frokost og da der 
blev serveret øl ad libitum var flere medlemmer tilfredse. 
 
Den 14.september havde vi besøg af Esbjerg. De ankom med en harmonikaspillende  Orla, 
fantastisk at han kan blive ved, da han er over de 80 år. Vi havde nogle gode kampe, men 
turneringsudvalget havde nok sammensat et for stærkt hold fra ÅBV, som da også vandt, det 
må vi nok gøre anderledes næste gang. 
 
Den 20.oktober havde vi besøg af OB og sisu/MBK og for første gang Viby. Vi havde nogle 
hårde kampe og for første gang var det ikke et ÅBV hold der vandt, men et hold fra 
Sisu/MBK, nemlig Jens Erik Linde og Jimmy Samsing i A-rækken. B-rækken blev vundet af 
Chang og John Olsen, mens C-rækken vandtes af Preben Jørgensen og Jørgen Larsen fra 
OB. I D-rækken vandt Gudrun Nielsen og Tonny Broch fra Sisu/MBK. Ved begge vores 



gæstebesøg havde vi inviteret på varm mad i IHF’s klubhus, og det må betegnes som en 
succes. 
 
Den 24.november havde vi julefest, hvor musikken som sædvanlig blev leveret af Kalle. Vi 
havde en dejlig fest med god mad leveret af værtsparret i  IHF`s klubhus. Vi var desværre 
kun 41 deltagere, hvilket jeg synes er for dårligt, hvis der er nogle der ikke kan lide 
arrangementet, må de jo sige til, så vi kan lave det om. 
 
Onsdag den 14.december havde vi juleshow, et hyggeligt show, som blev afsluttet med 
gløgg og æbleskiver serveret af Tove og Elly. 
 
Vi har også i år en danmarksmester i blandt os, selv om han ikke stillede op for ÅBV skal du 
alligevel have et stort tillykke Finn Lorentsen. 
 
En del er faldet fra i årets løb, men det er vel at forvente, da vi er en veteranklub og 
gennemsnitsalderen ligger på 72 år. Vi har også et par solstråle historier Da både Finn 
Pedersen og Jørgen Ejlertsen er på banen igen, efter store hjerteproblemer. De er begge 
blevet motoriseret, så de bliver nok svære at slå. 
 
Selv om nogle er faldet fra, er der også kommet nye til, så i dag er vi 94 medlemmer og der 
er stadig fyldt ved bordene på mandage og onsdage, om fredagen er der knap så mange, da 
nogle lader op til weekenden og andre spiller i anden klub. 
 
Bestyrelsen har sammen med vennerne, besluttet at lease en hjertestarter i et år, samtidig er 
Kim Christoffersen og Henning Tjerrild sat til at søge Trygfonden om en hjertestarter, sådan 
at vi får en mere permanent løsning. 
Beretningen blev oplæst af  formanden Niels Andersen. Eneste bemærkning til beretningen 
var en kommentar fra Knud Erik Henriksen til det punkt i formandens beretning hvor han 
udtaler: ”der er stadig mange i klubben der ikke værdsætter venskabet med Esbjerg”. Knud 
Erik mente at mange medlemmer kunne være optaget af andre ting, det behøvede 
nødvendigvis ikke at være manglende værdsættelse. Synspunktet tog formanden til 
efterretning. 
 
Beretningen blev godkendt med akklamation. 
 

5. Foreningens regnskab: 
 

Kasserer John Olsen gennemgik årsregnskabet, og budgettet for 2012. 
Begge dele blev godkendt af forsamlingen. 
 

6. Der var ingen indkomne forslag. 
 
7. Fastsættelse af kontingent: 

 
Bestyrelsen har foreslået en kontingentforhøjelse på årligt 50 kr., for aktive medlemmer, og 
ingen ændring for passive medlemmer. Der var flere indlæg, der især satte spørgsmålstegn 
ved nødvendigheden af stigningen, når man tog foreningens formue i betragtning. Andre 
mente at man havde valgt en bestyrelse, og burde anerkende dens forslag om 



kontingentforhøjelse. Så var der i den mere kuriøse afdeling, et indlæg fra Einar Hans 
Jensen, der drejede sig om kvaliteten af kødet, der blev serveret til jubilæumsfesten. Godt 
klaret, at få det bragt på bane under punktet ”Fastsættelse af kontingent”. 
 
Efter en del snak frem og tilbage, blev forslaget bragt til afstemning, der foregik ved 
håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med overvejende majoritet. 
 

8. Valg til bestyrelsen: 
 

På valg er kasserer John Olsen og John Knudsen, begge er villige til genvalg. 
Begge blev genvalgt. 
 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter: 
 

Nuværende suppleanter, Henning Abildtrup og Günter Møller, blev begge genvalgt. 
 

10. Valg af revisor, Bent Andersen blev genvalgt. 
 
11. Valg af revisorsuppleant, John Winckler blev genvalgt. 
 
12. Eventuelt: 
 

Under eventuelt fik Henning Tjerrild ordet og talte om Vennernes regnskab, og nævnte den 
samlede formues skrøbelighed, med de udgifter der kunne dukke op fremover. 
 
Peter Graversen talte om projektet omkring hjertestarter, og planer om ansøgninger til legater 
og fonde m.m., blandt andet for at skaffe midler til et nyt gulv. Endvidere blev nævnt det 
kommende madprojekt ”Gule ærter”, og kommende projekt ”forloren hare”, med Henri 
Sørensen som kok.  
 

Formanden takkede herefter for god ro og orden, og ønskede alt godt fremover for både klub og 
medlemmer. 
 
Referent  
Kim Christoffersen 
 

 
      


