Generalforsamlingsreferat
Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og stemmeudvalg.
Forhandlingsbogen.
Formandens beretning.
Foreningens regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg til bestyrelsen
a. Formand Niels Andersen, modtager ikke genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem Leif Christiansen, modtager genvalg.
c. Bestyrelsesmedlem Jørn Søndergård, modtager genvalg.
Valg af bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Formanden bød velkommen, og udtrykte håb om at generalforsamlingen vil
blive afholdt i god ro og orden.

1. til dirigent blev foreslået og valgt Manfred Sørensen, der konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
Til stemmeudvalget blev valgt Niels Jespersen og Henri Sørensen.

2.Forhandlingsbogen blev godkendt uden oplæsning.
3.Formandens beretning blev oplæst af formand Niels Andersen:
Første træningsdag var mandag den 6.januar
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Årets første arrangement var klubmesterskabet i double onsdag den
22.januar.
Vinderne blev:
Elite-rækken: Niels Andersen-Jimmi Amdisen
A-rækken: Kjeld Silkjær-Chang
B-rækken: Jon Dommergaard-Niels Jespersen
C-rækken: Jens Strøbech-Kaj Fenger
Den 17.marts afholdt vi klubmesterskab i single
Vinderne blev:
Eliterækken: Svend Gundahl
Mesterrækken: Peter Ø Madsen
A-rækken: Bjarne Nielsen
B-rækken: John Olsen
C-rækken: Hans Erik Barckman
Torsdag den 10.april inviterede OB til stævne.
Resultatet blev:
Eliterækken: Niels Andersen-Jimmy Amdisen fik sølv
A-rækken: Hans E. Sørensen-Jimmi Samsing Sisu/MBK
B-rækken: Peter Ø. Madsen-Kim Christoffersen
C-rækken: Bjarne Nielsen-Bent Walther fik sølv
C-rækken b: Eigil Johansen-Steen Djervad
Tirsdag den 6.maj var vi på besøg i Esbjerg. Vi havde nogle hyggelige
kampe og resultatet blev:
Pulje A: Niels Andersen-Hans Andreasen Esbjerg
Pulje B: John Olsen-Ole P. Esbjerg
Pulje C: Connie Amdisen-Henning Simonsen Ribe
Torsdag den 21.august var vi på vores årlige sommerudflugt.
Turen gik denne gang til Himmelbjerget. Vi startede fra Århus og tog med
bus til Silkeborg, hvor vi entrede en båd som sejlede på Silkeborg søerne.
Båden sejlede til Laven, hvor bussen ventede og kørte os til Hotel
Himmelbjerget, undervejs havde den et stop hvor nogle af os stod af for at
bestige Himmelbjerget til fods, det var en vanskelig bestigning, hvor især
Connie havde det svært. Men op kom hun da.
Vi spiste middag på Hotel Himmelbjerget og nød det gode vejr og den
smukke natur. Derfra skulle vi til Sofiendal Gods, men de kunne ikke tage
os og vi kom derfor til Venge Klosterkro hvor vi fik kaffe og et overdådigt
kagebord, så det var nok ikke noget dårligt bytte.
Derefter gik det hjemad godt trætte og mætte.
2

Onsdag den 10.september havde vi besøg af Esbjerg.
A-rækken blev vundet af Henning Abildtrup-Jørgen Ejlertsen.
B-rækken af Erik Boye-Keld Petersen Esbjerg.
C-rækken af Lise Winther- Bent Thomsen Esbjerg.
Det blev et hyggeligt stævne, hvor Orla spillede og vi afsluttede med
flæskesteg ovre ved Lying.
Onsdag den 15.oktober havde vi besøg af OB, SISU/MBK ,Viby og Ribe.
Stævnet havde følgende vindere:
Elite-rækken: Svend Gundahl- Henning Jacobsen fik sølv.
A-rækken: Kaj Jensen- Chang.
B-rækken: Jon Dommergaard- Niels Jespersen.
C-rækken: Vagn Sindberg- Eigil Petersen fik sølv.
Et spændende stævne, som blev afsluttet med bøf med løg ovre ved Lying.
Mandag den 10.november afholdte vi Mix-double,
Resultatet blev:
Elite + A-rækken: Henning Abildtrup- Erik Boye.
B+C-rækken: Bjarne Nielsen- Erling Hansen.
Fredag den 21.november afholdt vi julefrokost i Viby Bowlingcenter.
Vi holdt det en fredag fordi der var musik til, så damerne kunne få smidt
lidt af fedtet. Det var meget hyggeligt selv om musikken måske var lidt for
højt.
Onsdag den 10.december afholdt vi juleshow, hvor vi delte spillerne op i 2
grupper, så de stærkeste spillede med de svageste og vi afsluttede med
gløgg og æbleskiver.
Vi havde ikke nogen uheld i år, men to af vores medlemmer er afgået ved
døden, Otto Lang og Marie Olsen, æret være deres minde.
I juli måned 2015 ophører vores leasing aftale angående hjerte starteren ,
men vi har af Århus Kræmmermarked søgt om og har fået bevilget en ny,
som Jørn Søndergård og Manfred Sørensen fik overrakt af tidligere
borgmester Torkild Simonsen. Det sparer os da for en del penge.
Det var hvad jeg havde at berette.
Hilsen formanden
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Formandens beretning godkendt af forsamlingen.
4. Foreningens regnskab:
Kasserer Kim Christoffersen gennemgik årsregnskabet. Han bemærkede at
vi efterhånden havde tæret så meget på kassebeholdningen, så hvis vi skal
bibeholde en minimums beholdning på ca. 50.000 kr. må vi øge
brugerbetalingen og spare på udgiftssiden. Kim havde vedlagt regnskabstal
for perioden 2007 til 2014, der viste udviklingen i likviderne, frem til
beholdningen pr. 31/12 2014 på 8.976 kr. Oversigten viste også udviklingen i
bruttoavancen på salg af øl,vand og kaffe. Den er steget bravt fra 15.878 kr. i
2007 til 34.948 kr. i 2014, ikke så dårligt. Denne avance har finansieret vores
sommerudflugt og udgiften til hjertestarter i de tre sidste år.
Regnskabet blev godkendt.
5. Kjeld Silkjær foreslog indkøb af sandpapirbat’s så vi kan prøve at spille Ping
Pong. Det blev vedtaget at købe fire bat, hvis ellers prisen på 120 kr. pr bat
holder stik.
6. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet med 100 kr. således at det
årlige kontingent fra og med 2016 udgør 500 kr. For passive medlemmer
foreslås det uændret 100 kr. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen.
Palle Andersen bemærkede at også bestyrelsen burde betale kontingent.
Bestyrelsen bad Palle om på næste års generalforsamling, at stille forslag om,
at han ønsker genindført, at bestyrelsen betaler kontingent på lige fod med
andre.
7. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Niels Andersen, formand, ønsker ikke genvalg.
Leif Christiansen, bestyrelsesmedlem, er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Jørn Søndergård, er villig til genvalg.

Som ny formand blev foreslået og valgt Kim Christoffersen.
Som ny kasserer blev foreslået og valgt Vagn Sindberg. Da der er et år
tilbage af Kim’s 2-årige periode som kasserer, bliver Vagn i første omgang
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valgt for 1 år. Bestyrelsesmedlemmerne Leif Christiansen og Jørn Søndergård
blev genvalgt begge for en 2–årig periode.
8. Valg af bestyrelsessuppleant:
Günter Møller blev genvalgt.
9. Til revisor blev genvalgt Eigil Johansen.
10.Som revisorsuppleant, blev genvalgt ”Nuller” med det borgerlige navn
Knud Erik Jensen.
11. Eventuelt:
Peter Graversen talte lidt om ÅBV’s venner og de arrangementer man stod
for. På vegne af ÅBV’s venner overakte Peter Graversen to flasker rødvin til
den afgående formand.
Kim takkede den afgående formand for hans indsats de sidste fire år, hvor
Niels har været formand. Takken var også overrækkelsen af et par flasker
rødvin.
Fra Birthe Hansen var der en tak til ÅBV’s og ÅBV’s Venner’s bestyreleser
for deres store arbejde.
Kim bemærkede at det ved de interne stævner ville være en god ting at de
der vandt præmier også deltog i præmieoverdragelsen, eller i det mindste
fortalte at de ikke kunne deltage. Det kunne også være en god ide hvis man
udfyldte dommersedlerne og anstrængte sig for at gøre det rigtigt, især ved
det sidste stævne var det galt, både det med præmieoverrækkelsen og det
med dommersedlerne.
Den afgående formand takkede herefter for god ro og orden, og ønskede alt
godt fremover for både klub og medlemmer.

Hasle, den 9. februar 2015
Dirigent: Manfred Sørensen

Referent: Kim Christoffersen
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