Generalforsamlingsreferat
Ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 15. februar 2016, kl.: 12:00

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

Valg af dirigent og stemmeudvalg.
Forhandlingsbogen.
Formandens beretning.
Foreningens regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg til bestyrelsen
a. Kasserer Vagn Sindberg, modtager genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem John Knudsen, modtager genvalg.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

Formanden Kim Christoffersen bød velkommen, og udtrykte håb om at generalforsamlingen
vil foregå 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 Niels Jespersen og Henri Sørensen.

2. Forhandlingsbogen blev godkendt uden oplæsning.

3. Formandens beretning blev oplæst af formand Kim Christoffersen:
Første træningsdag var mandag den 5.januar 2015
Årets første interne stævne var klubmesterskabet i double afholdt onsdag den 21.januar
2015.
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Vindere blev:
Elite-rækken:
A-rækken:
B-rækken:
C-rækken:

Niels Andersen-Jimmi Amdisen
Egon Gaarmann-John Elley
Lars Hansen-Hans Erik Barckmann
Eigil Holmfort-Georg Laursen

Mandag den 9. marts 2015 afholdt vi klubmesterskab i single
Vindere blev:
Eliterækken:
Mesterrækken:
A-rækken:
B-rækken:
C-rækken:

Dennis Holm
Chang Zhi Ye
Lars Hansen
Eigil Johansen
Anne Lise Mouritsen

Torsdag den 16.april 2015 inviterede OB til stævne. Desværre var antallet af tilmeldte så
ringe, at vi valgte at melde afbud. Niels Andersen/Jimmy Amdisen deltog på egen hånd, og
blev bakket op af Connie Amdisen. Connie kunne ikke selv spille på grund af sit knæ. Niels
og Jimmy vandt rækken Elite B. ÅBV bidrog med lidt kørepenge, billigt sluppet når man
betænker at turen i 2014 gav et underskud på ca. 8.000 kr. En enkelt mente at betaling for
deltagelse i turen var alt for høj, og at deltagelse burde være gratis. (Prisen for deltagelse var
fastsat til 120 kr. pr. person, vores betaling til OB var 150 kr. pr. deltager, hertil kommer
busturen).Til det er der blot at sige, at når OB besøger os betaler de det dobbelte af hvad vi
betaler, samtidig med at deres medlemskontingent er væsentligt højere end vores. At gøre
alle tilfredse er ikke muligt. Jeg har lovet Jørgen Rasmussen fra OB, at vi i 2016 gør en
indsats for at få flere meldt til, men nemt bliver det ikke.
Tirsdag den 5.maj 2015 var vi på besøg i Esbjerg. Modtagelsen der er altid noget særligt,
altid med en harmonikaspillende Orla i spidsen. Vi havde som sædvanlig nogle gode
kampe, og blev forkælet rent kulinarisk med nogle rigtig gode ”ben”. De var store og
fedtede, og til at spise med et sugerør.
Vindere blev:
A-rækken Niels Andersen /ÅBV - Wagn Hansen/Ribe
B-rækken Kurt Hansen/Esbjerg – Erik Boje/ÅBV
C-rækken Anna Lise Jepsen Esbjerg – John Olsen ÅBV
Torsdag den 20.august 2015 var vi på vores årlige sommerudflugt.
Turen gik denne gang til Fængslet i Horsens. Vi startede fra Århus og indtog morgenkaffen
med rundstykker i ”Vagn’s hus” i Løsning. Stor tak til Birgit og Vagn, for deres gæstfrihed..
Vi fik efterfølgende en interessant rundvisning i det gamle fængsel, med en beskrivelse af
mange grumme skæbner. Middagen blev serveret på Restaurant Stensballegård Golf,
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hvorfra der var en flot udsigt ud over Greenen, desværre var det ikke muligt at spise
udendørs, i det særdeles smukke vejr. En del mente at kødet var lidt vel sejt, men lidt
tyggeøvelser tager ingen vel skade af. Herefter besøgte vi Alrø, smukt beliggende i Horsens
Fjord. Videre gik det til Vestermølle ved Skanderborg Sø, der efter en omfattende
restaurering er omdannet til et kulturelt samlingspunkt. Der var rundvisning til dem der ikke
havde fået nok, og så kunne man købe Vestermøllemel til overpris.. I restauranten blev der
serveret kaffe med æblekage. Godt mætte af mad og indtryk, gik turen tilbage til Århus, en
rigtig god dag, begunstiget af et særdeles smukt sommervejr.

Onsdag den 9. september 2015 havde vi besøg af Esbjerg og Ribe.
Vindere blev:
A-rækken: Liss Corbett Esbjerg – Sakib Masic ÅBV.
B-rækken: Børge Nielsen Esbjerg – Hans E. Barckmann ÅBV.
C-rækken: Per Skau Clausen Ribe – John Knudsen ÅBV.
Det blev et rigtig hyggeligt stævne, hvor Orla som sædvanlig spillede og vi afsluttede med
flæskesteg og lotteri ovre hos Luyien.

Onsdag den 14. oktober 2015 havde vi besøg af OB og SISU/MBK.
Stævnet havde følgende vindere:
Elite-rækken: Tommy Samsing – Erik Linde/Sisu/Mbk.
A-rækken: Egon Gaarmann – Jørn Søndergård/ÅBV
B-rækken: Jon Dommergaard- Niels Jespersen.
C-rækken: Vagn Sindberg- Eigil Petersen fik en andenplads.
Stævnet blev afsluttet med spisning og lotteri hos Luyien, menuen bestod af flæskesteg, og
en samling enormt store kartofler, det gi’r selvfølgelig en god bund, men de var dog for
store. Det hele blev afsluttet med en kop kaffe og en småkage.

Onsdag den 18.november 2015 afholdt vi Mix-doublestævne.
Vindere blev:
Elite+A-rækken: Sven Gundahl/Lars Hansen
B+C-rækken:
Elsa Søballe/Niels Peter Jensen.

Fredag den 21. november holdt vi julefrokost i Viby Bowlingcenter. Det blev holdt en
fredag hvor der er musik, men belært af sidste års støjniveau havde man bedt om at blive
anbragt i god afstand af musikken. Jeg har ikke selv deltaget, men nogle af deltagerne har
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udtalt at man måske skulle finde en dag hvor der ikke er musik, og droppe ”fri bar”, på den
måde kunne der spares en del penge og brugerbetalingen reduceres væsentligt. Der er
alligevel ikke så mange af vores medlemmer der formår at drikke for det vi betaler for ”fri
bar”. Jeg vil, som jeg forsøgte sidste år, overlade det til et festudvalg at finde frem til den
rette løsning.

Onsdag den 9.december 2015 afholdt vi juleshow, hvor vi i mangel på ideer til nyskabelse,
havde besluttet blot at holde en almindelig træningsdag, hvor vi serverede gløgg og
æbleskiver. Det virkede tilsyneladende udmærket, ingen ytrede sig negativt, men nu var det
jo også tæt på jul, og de fleste ved, at hvis man tilbereder købeæbleskiver i en gammel
mikrobølgevogn, hvor brugsanvisningen er ikke eksisterende, bliver resultatet også derefter.
Otto Lang og Åse Mosumgård afgik ved døden i 2015. Jeg talte med noget familie til Åse,
der fortalte at efter Otto’s død gik det hurtigt ned ad bakke for Åse. Carlo og Karl Meier
døjer med forskellige skavanker, men vi håber snart at se dem igen. Verner, vores
alderspræsident på 96, har Bent Walther talt med, han har det godt, men regner ikke med at
spille mere. Herefter er Erling vores ældste aktive, en årsunge der fylder 93 år, den 28. maj
2016.
I juli måned 2015 ophørte vores leasing aftale vedr. hjertestarteren. Jeg fik telefonisk oplyst
at jeg ved leasingaftalens udløb ville få et brev med besked på hvor jeg rent fysisk skulle
aflevere hjertestarteren. Jeg har siden intet hørt, og har så besluttet at beholde hjertestarteren
så længe den er funktionsdygtig, ellers har vi den hjertestarter vi efter ansøgning har fået
tildelt af Århus Kræmmermarked. Dejligt at vi ikke har den udgift mere.
Jeg har i forbindelse med booking af spilletider i den kommende sæson søgt om at vi kan
råde over lokalet om fredagen i børnenes sommerferie, det er så vidt jeg kan se lykkedes.
Jeg har også søgt om at vi kan spille et par dage mellem jul og nytår, også lille juleaftens
dag, det har jeg endnu ikke fået nogen bekræftelse på, men den 8. december 2015, skrev
man – ”Du hører nærmere”, så det gør jeg vel. Flere har givet udtryk for at juleferien kan
være lang og sej uden mulighed for bordtennis. Jeg er ganske enig, og så dyrt er det jo heller
ikke.
Der er tilsyneladende stadigvæk ingen penge til reparation/udskiftning af de defekte
drænrør, der er årsag til det indtrængende vand. Jørn Søndergård og jeg reparerer stadigvæk
på gulvet, men på et eller andet tidspunkt går den jo nok ikke mere, og hvad gør vi så?

Til klubben købte jeg i oktober 2015 seks nye bordtennisnet (pris 2.035 Kr.), og udskiftede
de fire. Jeg søgte kommunen om dækning af udgiften og skrev samtidig at de sidste fire net
også snart skulle udskiftes, om de så også ville dække udgiften til dem. De skrev så tilbage
at de gerne ville betale de fire vi ikke havde købt endnu, men de refunderede ikke udlæg, så
de 6 måtte vi selv betale. Jeg skrev tilbage at så var det da bedre de betalte de seks vi havde
købt, og at vi ventede med de fire vi ikke havde købt endnu. Den 5. november skrev man så,
at nu var det jo snart jul, så man havde besluttet at betale alle 10 net. Min antagelse var
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rigtig, man skulle bare lige vise at vi ikke skulle købe noget på forventet efterbevilling. Så
vi fik trods alt betalt de 3.392 kr., det de 10 net kostede.
Jeg er af formanden for ÅBV’s venner ”Peter Gravesen” blevet orienteret om at der hos de
seks medlemmer af bestyrelsen i ÅBV’s venner er opstået en vis afmatning, hvorfor alle 6
medlemmer har besluttet at nedlægge deres mandat med virkning fra udgangen af 2016.
Med mindre andre gode kræfter vil overtage arbejdet med at opfylde ”Vennernes”
formålsparagraffer, vil ÅBV’s venner blive afviklet pr. 31. december 2016.
Jeg forestiller mig at man beholder foreningens cvr.nr. og blot ændrer foreningens navn til
”Læskekassen”, og retter vedtægterne lidt til. Jeg vil så undersøge muligheden for at de
gode kræfter i Vennerne vil fortsætte som arrangør af de gode sociale aktiviteter, her tænker
jeg på fællesspisninger både ude og hjemme, men også at arrangere den årlige julefrokost
og den efterhånden uundværlige juletur til Tyskland. Det kan så foregå i Læskekassen’s
regi. Læskekassen har hidtil, rent administrativt, været en integreret del af ÅBV’s Venners
virksomhed.
Disse var ordene
Kim Christoffersen
Formand

Formandens beretning godkendt af forsamlingen.

4. Foreningens regnskab:
Formand Kim Christoffersen gennemgik årsregnskabet. Underskuddet i 2015 er på kr.
4.126,21, i 2014 var underskuddet på kr. 26.484,30, en forbedring af resultatet på ca 22.000 kr.
Forbedringen skyldes tre ting, et nødvendigt driftstilskud på 10.000 kr. fra læskekassen, større
brugerbetaling til julefrokosten og færre deltagere til samme, giver ca. 6000 kr., udgiften til
stævner er faldet med ca 10.000 kr., det skyldes at vi ikke deltog i Odense (kostede i 2014 ca.
8.400 kr.) og at det indførte stævnegebyr på 20 kr. hjælper også lidt til. Læskekassens regnskab
gav overskud lidt mindre end sidste år, trods et driftstilskud til ÅBV på 10.000 kr. Til gengæld
er udgiften til hjertestarteren væk og bruttoavancen på salg af drikkevarer m.m. er steget med
ca. 4.000 kr.
Foreningens regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2017 (500 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for
passive medlemmer), hvilket blev taget til efterretning
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7. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Vagn Sindberg, kasserer, er villig til genvalg.
John Knudsen, bestyrelsesmedlem, er villig til genvalg.
Kasserer Vagn Sindberg var kun valgt for et år da der var et år tilbage af Kim’s 2-årige
periode som kasserer, Vagn er i Australien, men har inden afrejse givet udtryk for at han gerne
vil genvælges, denne gang for en toårig periode i henhold til vedtægterne. Vagn Sindberg og
John Knudsen blev begge genvalgt 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 redegjorde for, at den nuværende bestyrelse i ÅBV’s venner, er kørt fast og
man trækker stikket ved udgangen af 2016, specielt sponsordelen er gået helt i stå og med
mindre andre vil tage over, udfaser man ” Vennerne ” i løbet af 2016. Det sker ved at man
afholder de sædvanlige arrangementer uden brugerbetaling, og hvad der pr. 31. december 2016
er tilbage af likvider vil blive overdraget til ”Læskekassen”. Ingen havde kommentarer til
Peters indlæg hvorfor det må formodes af ”Vennerne” bliver afviklet i løbet af året.
Kim foreslog at at man beholdt Cvr-nummeret og ændrede foreningens navn til Læskekassen.
Man kunne så spørge de gode kræfter i Vennerne om de, i Læskekassen’s regi, vil påtage sig
de opgaver der tidligere blev varetaget af Vennerne, her tænkes på Folkekøkken,
restaurationsbesøg, Tysklandstur, og julefrokost mm.
Bjarne spurgte om der var planer omkring klubbens 30 års fødselsdag. Bestyrelsen har ingen
planer. Elsa sagde at man altid havde markeret lubbens fødselsdag hvert femte år. Bestyrelsen
vil ved opslag anmode om ideer til hvordan de 30 år kan markeres.
Generalforsamlingen sluttede, og formanden takkede for god ro og orden.

Hasle, den 15. februar 2016
Dirigent

Referent

Kjeld Silkjær

Kim Christoffersen
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