Generalforsamlingsreferat
Ordinær generalforsamling mandag, den 11. februar 2013, kl.: 12:00
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.
2. Forhandlingsbogen.
3. Formandens beretning.
4. Foreningens regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen
a. Niels Andersen, formand, modtager gerne genvalg
b. Leif Christiansen, bestyrelsesmedlem, modtager gerne
genvalg.
c. Kim

Christoffersen,

bestyrelsesmedlem

(Sekretær),

modtager gerne genvalg.
2. Valg af bestyrelsessuppleanter
3. Valg af revisor
4. Valg af revisorsuppleant
5. 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
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Bestyrelsen
Formanden bød velkommen, og udtrykte håbet om at generalforsamlingen
vil blive 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 varslet.
Til stemmeudvalget blev valgt Carl Meier og Kaj Jensen.
Hans Sørensen undrede sig over at dagsordenen ikke var uddelt sammen
med regnskabet. Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil til næste år
sørge for at dagsordnen ligger på bordene sammen med regnskabet.
2. Forhandlingsbogen blev for første gang i nyere tid forlangt oplæst af
Thomas Jacobsen, bakket op af Jørgen Fangel. Sekretær Kim
Christoffersen oplæste protokollen. Efter oplæsningen var der lidt spredt
klappen fra dem der på forunderlig vis endnu var vågne. Denne klappen
blev opfattet som en godkendelse af forhandlingsbogen.
3. Formandens beretning:
Her er hvad formanden Niels Andersen havde at berette:
Årets første arrangement var klubmesterskabet i double, onsdag den
18.januar 2012 og runderne blev i elite-rækken vundet af Niels AndersenHenning Abildtrup.
A-rækken af Chang-Kjeld Silkjær.
B-rækken af Jon B. Frandsen - Klaus Bang.
C-rækken af Steen Djervad-Henri Sørensen.
Den 15.februar 2012 havde vi 9 medlemmer med til de jyske mesterskaber i
Silkeborg
Vi fik et lidt magert resultat, men det lykkedes Connie Amdisen at blive
nr. 1 i veteran dame 70 single.
En fredag i februar inviterede vennerne til folkekøkken og der blev
serveret gule ærter i IHF`s klubhus og der blev som sædvanligt spist godt.
Onsdag den 14.marts blev der afholdt klubmesterskaber i single. I
eliterækken vandt Niels Andersen , Mesterrækken Kjeld Silkjær, Arækken Peder Ø Madsen, B-rækken Claus Bang og C-rækken John Knudsen.
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Tirsdag den 8.maj var vi på besøg i Esbjerg og det var som sædvanlig
hyggeligt.
Fredag den 1.juni inviterede vennerne igen på folkekøkken og den stod på
forloren hare, tilberedt af nogle af vores stjerne kokke. Jeg var desværre
ikke selv tilstede, men jeg har hørt, at det var en kulinarisk oplevelse.
Torsdag den 23.august var vi på vores årlige udflugt. I år gik turen til
Samsø, det var for klubben en dyr tur, da vi havde opsparet lidt for mange
penge og det syntes bestyrelsen skulle komme medlemmerne til gode. Vi
startede med morgenmad på færgen fra Hou og da vi kom til Samsø havde
vi hyret en Guide ”Holger” som vidste alt om Samsø, vi skulle se både til
højre og til venstre og sommetider samtidig, men vi klarede det vist uden
hold i nakken. Vi afsluttede turen med flæskesteg og æblekage på
restaurant dokken i Ballen .På hjemturen var der kaffe og kage på færgen
og jeg tror at alle 55 deltagere syntes at det havde været en dejlig dag.
Onsdag den 12. september havde vi besøg fra Esbjerg, de kom med godt
humør med Orla i spidsen, og vi havde nogle gode kampe og afsluttede med
en stor bøf i IHF`s klubhus.
Onsdag den 7.oktober havde vi besøg fra Odense, SISU/MBK og Viby.
A-rækken blev vundet af Jens Erik Linde-Tommy Samsing
B-ækken af Egon Gårdmand - Ejnar H.Jensen
C-rækken af Leif Olesen-Eigil Johansen.
D-rækken af Jytte Kristensen-Conny Fabrin OB
Vi afsluttede dagen med flæskesteg i IHF`s klubhus og OB meddelte os at
de har jubilæum i 2013 og derfor har tænkt sig at arrangere et storstævne,
men vi ville høre nærmere.
Torsdag den 1.november arrangerede vennerne en indkøbstur til Tyskland.
Desværre havde de fået en udrangeret bus, hvor varmeapparatet ikke
virkede når bussen kørte, men efter kun få forfrysninger kom vi da til
Tyskland, hvor vi straks blev stoppet af tysk politi. De troede vist at det
var en polsk tyvebande. Da de så at det var en flok danske pensionister fik
vi lov at køre videre. Efter indkøbene kørte vi tilbage til Danmark og
afsluttede på Røde Kro, hvor vi fik en dejlig middag og til sidst en kop
kaffe, der vist nok var temmelig dyr. Vi klarede turen med godt humør og
alle kom helskindet hjem.
Onsdag den 14. november afholdt vi mix-double-stævne
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Eliterækken blev vundet af Kurt Andersen - Palle Andersen
B+C-rækken af Eigil Johansen - Sakib Masic.
Torsdag den 22.november afholdt vi julefrokost i IHF`s lokaler. Vi var ikke
mange kun 31 personer og da maden også var elendig vil bestyrelsen gerne
prøve noget andet og hvis nogle af medlemmerne har nogle forslag vil vi
gerne høre om dem.
Onsdag den 11.december afholdt vi juleshow, der blev afsluttet med Gløgg og
æbleskiver, men stævnet var lidt tyndt besat.
Vi har også i år opnået nogle gode resultater, da Finn Lorentsen sammen
med Erling fra Slagelse blev danmarksmestre i double, samtidig blev holdet
i 70 års-rækken danmarksmestre. Til lykke til Finn Pedersen og Svend Erik
Schrøder, det var virkelig flot.
Klubben har leaset en hjertestarter og vi har haft 2 mand på kursus.
Heldigvis har vi ikke haft brug for den, håber det bliver ved på denne
måde. En tak til Knud Erik Henriksen og Steen Djervad fordi de gad bruge
en hel dag på et kursus i førstehjælp og i brug at hjertestarteren, og at de
også gad videregive deres lærdom til os andre.
Det var hvad jeg havde at berette og jeg ønsker alle medlemmerne en god
sæson i 2013.
Hilsen formanden
Formandens beretning blev godkendt, med noget, der med lidt god vilje, godt
kan betegnes som stående ovationer.
4. Foreningens regnskab:
Kasserer John Olsen gennemgik årsregnskabet, og budgettet for 2013.
Begge dele blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Der var indkommet et forslag fra hr. John Winckler med følgende indhold:

Arhus, den 25. 01. 2013

Til ABV’
s bestyrelse
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Hermed forslag til tilføjelser til §6
§6 Kontingentet bestemmes af Generalforsamlingen og fastsættes hvert ar for bade
aktive og passive medlemmer.
Tilføjelser:
Kontingentet betales efter Generalforsamlingen, dog senest 15. marts
2. Passive medlemmer skal ha’tilknytning til et aktivt medlem.
Begrundelsen for disse forslag er at man har været vidne til, at man kunne melde
passive ind hele aret.
Det vil sige, - var/er der et godt tilbud fra klubben, kan man jo bare melde sin
samlever/ven til.
Eksempel Samsøturen: Med en pris pa 500 kr. kunne man indbetale 100 kr. i kontingent,
betale 150 kr.- for turen og fa et tilskud fra klubben pa 250 kr.
Det er vist det man kalder Ebberød Bank.
Jeg føler det er en han over for de medlemmer der i arevis har betalt kontingent for
deres bedre halvdele.
Man har pa det seneste oplevet at et afdød medlems enke er blevet optaget som passivt
medlem
Med venlig hilsen
John Winckler

Bestyrelsen holdt møde den 30. januar 2013, og en enig bestyrelse vil henstille til
John Winckler om at trække forslaget tilbage, det må være tilstrækkeligt at det
på det omdelte årsregnskab står anført hvad sidste rettidige betalingsdato er,
eksempelvis i år skal kontingentet være indbetalt senest 10. marts, for såvel
aktive som passive medlemmer. Problemet med at et afdød medlems enke er
passivt medlem er vel nærmest ikke eksisterende, og ethvert nyt medlemskab
skal godkendes af bestyrelsen.
Der var flere indlæg overvejende imod John Wincklers forslag, men først efter
Åse Mosumgårds meget positive indlæg om at vi jo er her for at ha’ det rart og
sjovt med hinanden og ikke for at ævle, trak John Winckler sit forslag tilbage.
Åse er selvfølgelig også gammel skolelærer, og har sikkert gennem årene hørt
på meget ævl og kævl på diverse møder.
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Henri var ovre i den mere kuriøse afdeling, det var noget med at man udover
konen kunne ha’ en eller flere kærester (af begge køn.) Helt hvordan det skulle
forstås, gik aldrig op for undertegnede.
Dirigenten Kjeld Silkjær henstillede til bestyrelsen om at få styr på
vedtægternes ordlyd, således at de er i overensstemmelse med det vedtagne.
Eksempelvis har man på generalforsamlingen i 2010 vedtaget, at der skal være
to suppleanter i stedet for en, men teksten i vedtægterne er ikke ændret
tilsvarende.

6. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
generalforsamlingen uden yderligere indlæg.

Dette

blev

tilsluttet

af

7. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Niels Andersen, formand, er villig til genvalg.
Leif Christiansen, bestyrelsesmedlem, er villig til genvalg
Kim Christoffersen , bestyrelsemedlem (sekretær), er villig
Til genvalg.
Formanden blev genvalgt uden modkandidater. Da dirigenten spurgte om
der var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer, i stedet for Leif og Kim,
foreslog Søren Jensen, Thomas Jacobsen. Denne ønskede dog ikke at opstille,
hvorfor Søren Jensen trak sit forslag tilbage.
Leif Christiansen og Kim Christoffersen blev således genvalgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Nuværende suppleanter, Henning Abildtrup (første) og Günter Møller
(anden), blev begge genvalgt.
9. Valg af revisor, Bent Andersen blev genvalgt.
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10.Valg af revisorsuppleant, John Winckler ønskede ikke genvalg, i stedet
valgtes ”Nuller” med det borgerlige navn Knud Erik Jensen.
11. Eventuelt:
Kim Christoffersen fik kammeratskabspokalen, primært for sin evne til at
lave kaffe i tide og utide.
Peter Graversen talte lidt om ÅBV’s venner og om vores planer om at skaffe
midler til et nyt gulv mm, mere, men nemt bliver det ikke. Peter talte om det
nødvendige i at en ny kasserer var blevet valgt (Eigil Johansen), Henning
Tjerrild har nu været syg i over et år, og er nu fratrådt som kasserer.
Kim nævnte at det nok var værd at overveje opsigelse af leasingaftalen på
hjertestarteren når aftalen udløber efter 3 år, der hænger en hjertestarter i
IHF’s mødelokale, udover den der hænger i lærerværelset, dvs tre
hjertestartere på et meget lille område.

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

Det var til de flestes store glæde nu tid til indtagelse af sandwiches m.m.
Den der oplæsning af forhandlingsbogen trængte til at blive skyllet ned.

Referent
Kim Christoffersen
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