Århus Bordtennis Veteraner 1986
Generalforsamlingsreferat
Ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 13. februar 2017 kl. 12,00.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.
2. Forhandlingsbogen.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabet.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse.
a. Formand Kim Christoffersen modtager genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem Leif Christiansen, modtager ikke genvalg.
c. Bestyrelsesmedlem Jørn Søndergaard, modtager ikke genvalg.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Bestyrelsen foreslår, under dagsordenens punkt 6, at medlemskontingentet for kalenderåret 2018
fastholdes uændret på 500 kr., og for passive medlemmer uændret på 100 kr. Bestyrelsen foreslår
endvidere, under dagsordenens punkt 7, at Kirsten Langberg og Eigil Johansen indtræder i
bestyrelsen, i stedet for Jørn Søndergård og Leif Christiansen. Jørn Søndergård ønsker ikke genvalg,
og Leif Christiansen udtræder på grund af sygdom.

Da formanden Kim Christoffersen var forhindret i at deltage grundet sygdom, var det
bestyrelsesmedlem John Knudsen, der bød velkommen. Han udtrykte håb om, at
generalforsamlingen ville foregå i god ro og orden.
1. Til dirigent blev foreslået Kjeld Silkjær, der blev enstemmigt valgt. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
Til stemmeudvalget blev valgt Niels Jespersen og Henri Sørensen.
2. Forhandlingsbogen blev godkendt.
3. Formandens beretning blev udleveret på skrift.

Formandens beretning.
Klubben har ved årets udgang 82 aktive medlemmer og 19 passive medlemmer.
Årets første træningsdag var mandag den 4. januar 2016 fra kl. 9,00 – 14,00. Sidste træningsdag var
fredag den 30. december 2016.
Som forsøg havde man besluttet at holde åbent alle mandage, onsdage og fredage året igennem, og
altså ikke holde lukket på fredage i sommerferien, og heller ikke holde lukket i skolernes juleferie.
Kun på helligdage har der været lukket.
Forsøget synes at være faldet heldigt ud, ikke mindst i juleferien. Ordningen fortsætter i 2017.
Årets første interne stævne var klubmesterskabet i double onsdag den 27. januar 2016.
Vindere blev:
Elite-rækken:
A-rækken:
B-rækken:

Niels Andersen – Jimmy Amdisen
Peter Ø. Madsen – Sakib Masio
Asger Hørlyk – Aksel Mikkelsen

Onsdag den 9. marts 2016 afholdt vi klubmesterskab i single.
Vindere blev:
Elite-rækken:
Mesterrækken:
A-rækken:
B-rækken:

Jens Ole Hansen
Kjeld Silkjær
Kirsten Langberg
Steen Djervad

Onsdag den 16. november 2016 afholdt vi mixed double stævne.
Vindere blev:
Elite række + A række: Jimmy Amdisen – Hans E. Barckman
B række + C række:
Connie Amdisen – Knud Erik Jensen
Årets første eksterne stævne var hos OB torsdag den 14. april 2016. Det var et stort stævne med
omkring 140 deltagere fra 14 klubber fra hele landet. ÅBV var repræsenteret med 15 spillere samt
to spillere, der stillede op for SISU/MBK. For ÅBV medlemmer resulterede det i følgende
placeringer:
A-rækken, vindere:
A-rækken B, vindere:

Egon Gaarmann – Jørn Søndergaard
Peter Ø. Madsen – Sakib Masio

Heldigvis var der denne gang tilstrækkelig tilmelding til, at turen kunne gennemføres til en
deltagerpris på kr. 150 for spillergebyr og frokost. Eneste udgift for klubben var kr. 2.800 til

transport i bus, der havde kørt en million km, og hvor eneste uheld var, at én af medlemmerne fik en
styrthjælm i hovedet. Deltagelsen var en god oplevelse som vi håber kan gentages i 2017. Vi føler
det også lidt som en forpligtelse at deltage i stævnet i Odense, da vi gerne ser, at Odense besøger os
senere på året.
Tirsdag den 10. maj 2016 gik så turen til Esbjerg som fællestransport i samme ”luksus”bus. Her
deltog vi med 19 spillere. For ÅBV medlemmer resulterede det i følgende placeringer:
A-rækken, vindere:

Kurt Andersen – Jørgen Tagmose, ÅBV/EBTK

Da vi ikke skal betale for deltagelse i Esbjerg, kunne turen klares for en deltagerudgift på kr. 100.
Udgift for turen var busleje, og nettoudgiften for ÅBV blev på kr. 839,79. Eneste skuffelse var, at
det ikke var lykkedes Esbjerg at skaffe gode ben til middagen. Det håber vi, de kan i 2017, ligesom
vi håber på god tilslutning igen fra ÅBV medlemmerne.
Onsdag den 7. september 2016 fik vi besøg fra Esbjerg og Ribe. Hvis vi ser bort fra de Esbjerg - og
Ribe damer, der hellere ville på udflugt i Aarhus, var der vist ca. lige mange gæstespillere som
spillere fra ÅBV, ca. 40 personer. ÅBV spillere gjorde det godt med følgende placeringer:
A-rækken, vindere:
B-rækken, vindere:
C-rækken, vindere:

Kurt Andersen – John Littau, ÅBV/EBTK
Asger Hørlyk – Flemming Friedrichen, ÅBV/Ribe
Vagn Sindberg – Ella Nybo, ÅBV/EBTK

Onsdag den 19. oktober 2016 fik vi besøg fra OB og SISU/MBK. Vi var ca. 60 deltagere ligeligt
fordelt mellem de tre klubber. ÅBV spillere indtog følgende placeringer:
Elite-rækken, vindere:
Elite-rækken, 2. plads:
A-rækken, 2. plads:
C-rækken, vindere:

Hans E. Sørensen – Dennis Holm
Jimmy Amdisen – Niels Andersen
Jørgen Ejlertsen – Peter Gravesen
John Knudsen - Jon Dommergaard

I turneringsåret 2016/17 deltager vi med et serie 2 hold i turnering under JBTU, repræsenteret af
Niels Andersen, Finn Lorentzen og Hans E. Sørensen.
Ligeledes i turneringsåret 2016/17 deltager vi med to hold veteraner 70 under DBTU, repræsenteret
af Niels Andersen, Finn Lorentzen, Jimmy Amdisen og Dennis Holm. Endvidere deltager Kirsten
Langberg og Vibeke Schneider SISU/MBK i veteran girls 50.
Torsdag den 18. august 2016 var vi på vores årlige sommerudflugt. Denne gang foregik turen i en
dejlig, stor, rigtig luksusbus fra Nørager Taxi og Turist selskab, og med god plads til 38 aktive- og
passive medlemmer fra ÅBV. Først gjorde vi ophold ved Ans sø, hvor vi fik rundstykker, snegle og
kaffe, som buschaufføren havde med. Derefter fortsatte turen til Mønsted Kalkgruber, hvor vi blev
guidet rundt og fortalt en masse om livet i gruberne, som den havde foregået igennem snart tusind
år. Temperaturen året rundt på ca. 8 grader i gruberne betyder, at disse er velegnede til ostelagring
samt opholdssted for flagermus i vinterhalvåret. Turen fortsatte herefter til Grønhøj Kro, hvor vi fik
flæskesteg og isdessert, alt imens at krofatter underholdt os med mere eller mindre sandfærdige
historier. Endvidere var der museum på stedet. Vi var tilbage ved ca. kl. 18,00 tiden. Man kan godt

have lidt ondt af de medlemmer, der ikke var med på den oplevelsesrige tur. Deltagergebyret var kr.
200, og ÅBV’s tilskud var kr. 14.060.
Fredag den 26. februar 2016 var der folkekøkken med gule ærter eller bøf stroganof i IHF’s
klublokaler. Samme sted var der den 30. september 2016 folkekøkken med forloren hare, tilberedt
af Henri, Lise og Kurt. ÅBV’s Venner, som blev nedlagt pr. ultimo 2016, var i besiddelse af så
mange penge, at arrangementerne var uden beregning for deltagerne.
Fredag den 11. november 2016 kl. 14,00 var der julefrokost. Denne gang i Arions Hus, Risskov.
For kun kr. 100 + køb af øl/vand kunne man deltage i dette arrangement. Hvor vi tidligere år havde
købt os til en julefrokost i Bowlingcenteret i Viby, måtte vi denne gang selv stå for det hele, såsom
opdækning, madbestilling, musik, stand up underholdning o.s.v. Kun køkkenhjælpen måtte vi betale
for. Dette var et krav fra udlejers side. Arrangementet var efter flere deltageres udsagn en succes,
måske bl.a. fordi vi kun var os selv. Man har allerede nu bestilt samme lokaler til næste års
julefrokost den 1. december 2017. Arrangementet kunne lade sig gøre takket være flere
medlemmers tilbud om hjælp og gode humør.
Torsdag den 1. december 2016 havde vi så den årlige juletur til Tyskland med holdt ved Fleggaard.
Der var stadig penge i ÅBV Vennernes kasse, så turen var uden beregning for de ca. 40 deltagere.
På tilbagevejen fik vi middag på Bov Kro. Næste juletur, den 30. november 2017, bliver måske med
ophold ved et andet spisested. Vi må se, hvad arrangørerne næste gang finder på.
Onsdag den 7. december 2016 havde vi juleshow. Vi fik æbleskiver og julegløgg, og der er gløgg
nok på lager til næste års juleshow den 6. december 2017.
Vanen tro har vi også aflagt besøg på Fiskerihavnens Restaurant, hvor vi fik pariserbøf. Det var
torsdag den 16. juni 2016.
ÅBV’s Venner er blevet nedlagt. Det skete rent officielt ved udgangen af 2016. Aktiviteterne i 2016
gik på at få brugt nogle af de i alt kr. 80.300, som man gennem årene, siden starten den 15. februar
2008, har tilbage af de indsamlede beløb til at gøre godt med i ÅBV. Der er dog stadig ca. kr. 6.000
tilbage i kassen, selvom man ikke har søgt støtte hos sponsorerne i 2016. I forbindelse med
nedlæggelsen af ÅBV’s Venner har man besluttet i stedet at nedsætte et underudvalg under ÅBV,
dels bestående af bestyrelsesmedlemmer fra Vennerne, og dels af medlemmer fra ÅBV. Det nye
udvalg har indvilliget i at genoptage opkrævninger af sponsorater hos sponsorer, kr. 200, samt at
forestå Vennernes tidligere arrangementer, såsom juletur til Tyskland, folkekøkkener, ÅBV udflugt,
julefrokost, juleshow og hvad de ellers måtte finde på. Følgende fem personer er valgt til dette
udvalg:
Henri Sørensen
Kirsten Langberg
Lars Riget
Connie Amdisen
Eigil Johansen
Tak til disse personer, at de vil indgå i dette udvalg.
Vore spisearrangementer samt arrangementer med gæster udefra har vi i året 2016 kunnet afholde i
IHF’s klublokaler. Nu har de meddelt os, at dette skal koste os et medlemskab af IHF, hvor hvert af

ÅBV’s medlemmer skal betale et årligt kontingent på kr. 50. Det har vi sagt ”nej tak” til, og skal
derfor finde på noget andet. Det forlyder så, at vi kan leje os ind hos IHF for kr. 500 pr.
arrangement. Det har vi nok heller ikke lyst til. Endvidere er vi vidende om, at forpagteren er
fratrådt. Som det ser ud nu, synes løsningen at være, at vi lejer Hasle Boldklubs lokaler, som findes
på Ellekærskolen. Det er lokalet overfor skolens kantine, hvor vi også har været til morgenkaffe og
rundstykker, når vi har haft gæster. Her koster lejen kr. 100, og hvis vi også skal benytte det
tilhørende køkken, skal vi betale yderligere kr. 100. Hvis vi ellers kan klare os med dette køkken,
synes denne løsning at være en god ide.
Der er monteret nye låse til omklædningsrummene og kælderdøren. Det har medført nogle
problemer i forbindelse med, at chipsene, der skal kunne åbne og lukke dørene, ikke altid har virket.
Dette har bl.a. været tilfældet, når der har været aftenstævne på onsdage med deltagelse af
konkurrerende klubber, ligesom der var problemer mellem jul og nytår, og selvfølgelig på
tidspunkter, hvor det er svært at få fat i personer, der kan hjælpe os ind. Vi må tro på, at det er
begyndervanskeligheder med brugen af chipsene forstået på den måde, at der ikke altid er givet os
adgang på tidspunkter, hvor altså har købt os ret til at komme ind. Måske tilsigter skolen også
nogen adfærdsændring hos os. F.eks. har vi oplevet, at chipsene på vore spilledage ikke virker efter
kl. 14,30. Det er jo også sådan, at vi har spillelokalet fra kl. 9,00 – 14,00, samt lidt tid til
omklædning. Men vi efterlyser altså lidt mere fleksibilitet, ligesom vi godt kan have en følelse af
udvisning af manglende tillid til at vi på ansvarlig vis benytter adgangen til skolen.
Med hensyn til gulv i spillelokalet samt indtrængen af vand ved kraftigt regnvejr har vi indtryk af,
at den dialog, klubben havde med Sport & Fritid for 2½ år siden, nu endelig kan optages igen. Vi
håber derfor på, at der snart sker de forbedringer, vi har efterlyst.
Klubben har jo i økonomisk henseende klaret sig uden nogen støtte til den ældre idræt, som vor
bordtennisaktivitet jo er udtryk for. Sidste år fik vi dog en henvendelse fra Sport & Fritid om, at
Aarhus Kommune havde afsat et beløb på kr. 650.000 til uddeling til ældreidræt. Vi søgte om at få
en andel af pengene. Dette resulterede i, at vi modtog et tilskudsbeløb på kr. 7.295,20. Vi skal så
efterfølgende indlevere et klubregnskab. Jfr. et skema, som vi også skal udfylde, fremgår det, at vi
også kan søge om lokaletilskud for 2016. Det er nye toner, såfremt vi også kan få et sådant tilskud.
Disse var ordene.
Vagn Sindberg, kasserer
Godkendt af Kim Christoffersen, formand
4. Regnskabet for 2016 blev gennemgået af kasserer Vagn Sindberg. Det udviser et underskud på
kr. 1.912,34 mod et underskud på kr. 4.126,21 året før. Indtægtssiden er påvirket positivt med ca.
kr. 6.000 grundet forhøjelse af medlemskontingentet med kr. 100 til kr. 500. Endvidere har vi
modtaget et medlemstilskud fra Sport & Fritid på kr. 7.295,20 mod kr. 0 året før. Største udgift er
lokaleleje på kr. 26.362,50, lidt lavere end året før. De tre Interne stævner har stort set hvilet i sig
selv med et lille overskud på kr. 305, mens fire eksterne stævner udgør en udgift på kr. 3.856,04, en
nedgang fra kr. 6.349 året før. Deltagelse i stævner 2016/17 under JBTU og DBTU har kostet kr.
2.350 mod kr. 0 året før, hvor vi ikke deltog i stævner. Endelig er sommerudflugten efter
medlemsbetaling belastet regnskabet fuldt ud med kr. 14.060 mod kr. 0 året før. Her var der til
gengæld udgifter til andre festarrangementer på ca. kr. 7.500.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2018 på kr. 500 for aktive
medlemmer og kr. 100 for passive medlemmer, hvilket blev godkendt.
7. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Kim Christoffersen, formand, er villig til genvalg.
Leif Christiansen, bestyrelsesmedlem, modtager ikke genvalg.
Jørn Søndergaard, bestyrelsesmedlem, modtager ikke genvalg.
Formand Kim Christiansen blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode.
Bestyrelsens forslag om nyvalg af Kirsten Langberg og Eigil Johansen til bestyrelsen for en 2-årig
periode blev enstemmigt godkendt.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
Günter Møller blev genvalgt.
9. Til revisor blev valgt Niels Peter Jensen.
10. Som revisorsuppleant blev genvalgt Knud Erik Jensen.
11. Eventuelt.
Formand Peter Gravesen meddelte, at bestyrelsen for ÅBV’s Venner var kørt fast, og at der skal nyt
blod til. Konsekvensen er, at ÅBV’s Venner er nedlagt pr. 31/12 2016, og at aktiviteterne lægges
over i et udvalg under ÅBV. Han rettede en tak til bestyrelsesmedlemmerne Kurt, Manfred, Connie,
Eigil J og Günter. Det er lykkedes for Vennerne at indsamle i alt kr. 80.300 siden starten i 2008.
Penge, som er kommet ÅBV’s medlemmer til gode. Vennernes bankindestående på kr. 6.900
overdrages til ÅBV. Tak for denne gang.
Jfr. formandens beretning er det fortsættende udvalg nedsat med Henri Sørensen, Kirsten Langberg,
Lars Riget, Connie Amdisen og Eigil Johansen.
Henri gjorde opmærksom på, at de fem medlemmer ikke er valgt, men udpeget, og at der måske kan
være behov for et udvalg mere.
Aksel Mikkelsen gav udtryk for, at det nok var en god idé overfor Kommunen at redegøre for
forløbet de sidste tre år, hvad angår fugt- og gulvproblemer i spillelokalet, og supplere med fotos.
Problemerne er sparket til hjørne. Vi skal højere op i systemet end til Sport & Fritid.
Generalforsamlingen giver bestyrelsen opbakning til at gå til Kommunen, gerne med støtte af Aksel
Mikkelsen, der har faglig indsigt.

Peter G gjorde opmærksom på, at det er farligt at spille på gulvene. Lad TV Østjylland se på
forholdene. Vi udgør trods alt en stor forening, der dyrker ældreidræt.
Knud E. J. syntes, vi skal lægge pres på byrådet. Vi er i et valgår.
Connie foreslog, at vi spurgte SISU/MBK, hvor de får tilskud fra og fra hvem. Indtrykket er, at de
er gode til at skaffe sig tilskud til deres drift.
Generalforsamlingen sluttede, og der skal lyde en tak til Jørn Søndergaard for hans arbejdsindsats i
bestyrelsen. Også tak til Leif Christiansen for hans mange år i bestyrelsen, og for at have påtaget sig
arbejdet med at sætte hold og være dommer i såvel interne som eksterne stævner. Ligeledes tak til
dirigenten, Kjeld Silkjær, for på god og myndig vis at have styret generalforsamlingen.
Hasle, den 13. februar 2017
Dirigent

Referent

Kjeld Silkjær

Vagn Sindberg

Umiddelbart efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Kirsten Langberg som
sekretær. Eigil Johansen vil som medlem af det nedsatte udvalg varetage kontakten til sponsorerne.

