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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 10. februar 2014, 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. John Olsen, kasserer, modtager ikke genvalg 

b. John Knudsen, bestyrelsesmedlem, modtager gerne 

genvalg.. 

8. Valg af bestyrelsessuppleant. 

9. Valg af revisor 

10. Valg af revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

 
 
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, der konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt varslet. 
 
Til stemmeudvalget blev valgt  Carl Meier og Elsa Søballe. 
 

 
2.Forhandlingsbogen blev godkendt uden oplæsning. 
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3.Formandens beretning blev oplæst af formand Niels Andersen:  
 
Årets første  arrangement var klubmesterskabet i double, afviklet 
Den 16.januar  2013. 
 
Vinder af eliterækken: Niels Andersen-Jimmy Amdisen 
                 A-rækken :  Claus Bank-Jørgen Ejlertsen 
                 B-rækken :  John Winchler-John Olsen 
                 C-rækken :  Eigil Holmfort-Søren Jensen 
 
 
Den 6.februar 2013 var der Jyske mesterskaber for veteraner i Silkeborg. 
Hans E. Sørensen blev jysk mester i 65 års B-single og Hans E. Sørensen og 
Flemming Skovsen fra Viby vandt  65 ås B-double. Finn Pedersen og Sv.E. 
Schrøder vandt 70 års double. 
 
 
Den 13.marts 2013 afholdt vi klubmesterskaber i single. 
Vindere blev:  
Elite-rækken: Niels Andersen 
Mester-rækken: Jørgen Eilertsen 
A-rækken:  Claus Bank 
B-rækken: Eigil Johansen 
C-rækken: Erik Jørgensen 
 
 
Den 6-7 april 2013 var der DM-mesterskaber i Kjellerup 
Sv.E. Scrøder-Finn Pedersen vandt sølv i 70 års rækken. 
Finn Lorentsen-Erling Nielsen fra Slagelse vandt sølv i 65 års rækken. 
 
 
Torsdag den 18.april 2013 inviterede OB til storstævne i Odense Idrætshal , 
på grund af deres 20 års jubilæum. 
Resultatet blev: 
Eliterækken: Niels Andersen-Jimmy Amdisen 
A-rækken:  Egon Gårdmann-Ejner Jensen fik sølv. 
C-rækken: John Olsen-John Knudsen fik sølv. 
 
 
Tirsdag den 7.maj 2013 inviterede vores venner fra Esbjerg til stævne. Vi 
havde nogle gode kampe og en hyggelig dag, hvor Orla som sædvanlig 
spillede for, fantastisk at han kan blive ved. 
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Torsdag den 22.august 2013,var vi på udflugt, vi kørte til Møllerens Hus i 
Ugelbølle, hvor vi fik morgenmad, derefter så vi en del af Djursland,  
inden vi nåede Kattegatcenteret i Grenå. Efter et par timer i centret kørte 
vi til Gjerrild Kro hvor vi fik en dejlig middag. Derefter gik det hjemad. En 
dejlig dag med strålende solskin. 
 
Onsdag den 11 september 2013 havde vi besøg fra Esbjerg og resultatet blev: 
A-rækken blev vundet af Kurt Andersen /Jens Sørensen 
B-rækken af Chang/Leif Jepsen 
C-rækken af Mogens Keblovszki/Lise Rhod. 
Efter stævnet inviterede ÅBV86 på bøf med løg. 
 
Onsdag den 16.oktober inviterede vi OB,Sisu/MBK og Viby til stævne. 
Stævnet havde følgende vindere: 
A-rækken:  Jens Erik Linde-Dennis Holm 
B-rækken: Egon Gårdmann-Steve Tugwell 
C-rækken: John Knudsen-John Olsen 
D-rækken: Jørgen Nielsen-Inge Clausen 
Stævnet blev afsluttet med flæskesteg i IHFs klubhus. 
 
Mandag den 11.november 2013, afholdt  vi mixdoublestævne. 
Resultaterne blev: 
Elite + a-rækken:  Niels Andersen-Kim Christoffersen 
B+C-rækken: Henri Sørensen-Jørgen Ejlertsen. 
 
 
Den 21.november 2013  afholdt  vi julefrokost. På grund af klager over 
stolene og toiletforholdene i IHFs klubhus, holdt vi julefrokosten i Bowl’n 
Fun i Viby. Det vil vi nok gøre igen, selv om det var temmelig dyrt. 
 
 
Onsdag den 11 december 2013, afholdt vi juleshow, vi prøvede en anden 
slags turnering, men det var vist for svært for mange, så vi må vist prøve 
noget andet eller også helt droppe juleturneringen. 
 
Året 2013 har været et turbulent år for klubben.  
To af vores medlemmer gik bort. Den første var Keld, ham var der nok 
ikke mange der nåede at kende, men han var i mange år kasserer i IHFs  
bordtennisafdeling. 
Den anden var Bent Andersen, der var et mangeårigt medlem og en god 
ven for mange af os. Vi var da også en 15-20 medlemmer fra klubben, der 
var mødt op til hans begravelse. 
Ære være Deres minde. 
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Desuden havde vi nogle uheld, hvor vi måtte have assistance fra Falck. 
Det gav os en del omtale i forskellige medier og resulterede i nogle nye 
medlemmer, men de menneskelige omkostninger ved at agitere på den 
måde er nok for store. 
 
Det var hvad jeg havde at berette. 
Hilsen formanden 
 
Til beretningen bemærkede John Winckler at man i forbindelse med dødsfald 
plejer at holde 1 minuts stilhed. Dette blev taget til efterretning.  
 
Herefter blev formandens beretning godkendt af forsamlingen.  
 

4. Foreningens regnskab: 
 

Kasserer John Olsen gennemgik årsregnskabet. Han bemærkede at den store 
udgift til husleje skyldtes at der 2013 var udgiftsført halvandet års husleje. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
5. Der var indkommet et forslag fra Elsa Søballe, der foreslog at nye 

medlemmer fik udleveret et sæt spilleregler.  
                                                                     

Det blev aftalt at man vil lægge reglerne ud på hjemmesiden, og henvise nye 
medlemmer til at man kan læse dem der. 

 
6. Fastsættelse af kontingent: 

 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette blev tilsluttet af 
generalforsamlingen uden yderligere indlæg.  
 

7. Valg til bestyrelsen: 
 
  På valg er: 
   
  John Olsen, kasserer, ønsker ikke genvalg. 
   
  John Knudsen, bestyrelsesmedlem, er villig til genvalg. 
   
 
    Som ny kasserer blev foreslået og valgt Kim Christoffersen.   
    Som nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Kim Christoffersen (Der 

mangler et år af valgperioden) blev foreslået og valgt Jørn Søndergård. 
    John Knudsen blev genvalgt for yderligere to år. 
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8.  Valg af bestyrelsessuppleant: 

 
 Günter Møller blev genvalgt. 
 

9.   Til revisor blev valgt Eigil Johansen. 
 
10. Som revisorsuppleant, blev valgt ”Nuller” med det borgerlige navn Knud   
      Erik Jensen.  
 
11. Eventuelt: 
 
 John Olsen fik kammeratskabspokalen, for (blandt andet) den måde han har 

tacklet sit kassererjob på, igennem 10 år. 
 
Peter Graversen talte lidt om ÅBV’s venner og de arrangementer man stod 
for. 
 
Kim takkede de mange der i forbindelse med Manfred’s sygdom havde 
hjulpet til, og formand Niels Andersen tilføjede at der også var et par 
stykker fra Odense han ville takke ved først givne lejlighed . 
 
Der var herefter en del snak om det indtrængende vand der ødelægger 
gulvet, så vi ikke kan spille på alle borde. Aksel Mikkelsen nævnte at det 
kunne ikke passe at man ikke kunne forlange at få det udvendige dræn 
repareret eller udskiftet, når vi nu betalte så mange penge i husleje. Knud 
Erik Jensen fortalte at man der hvor han spillede billard, havde fået 25.000 
kr. til et nyt bord fra Sport & Fritid i Århus kommune. Det blev aftalt at 
Aksel Mikkelsen og formanden taler sammen og får rettet henvendelse til de 
relevante myndigheder, med henblik på at få udbedret skaderne, og ikke 
mindst elimineret årsagen hertil. 
 
Der var en tak til ÅBV’s og ÅBV’s Venner’s bestyreleser for deres store 
arbejde. 

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


