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Århus Bordtennis Veteraner 1986 

Generalforsamlingsreferat 

Ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 11. februar 2019 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. 

        Formand Kim Christoffersen modtager genvalg. 

      Bestyrelsesmedlem Kirsten Langberg og Eigil Johansen modtager 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 2020 

fastholdes uændret på 500 kr., og for passive medlemmer uændret på 100 kr.   

Formanden Kim Christoffersen bød velkommen, og udtrykte håb om, at generalforsamlingen ville 

foregå i god ro og orden. 

1. Til dirigent blev foreslået og enstemmigt valgt Kjeld Silkjær. Kjeld takkede for valget og 

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 udleveret på skrift. 

Formandens beretning. 

Klubben har ved årets udgang 91 aktive medlemmer og 25 passive..  

Vi har haft en pæn tilgang af medlemmer, men en del er også faldet fra. Vi har haft et enkelt 

dødsfald. Vi har mistet Jon Dommergård, der til det sidste kæmpede for at møde op til bordtennis. 

Gennemsnitsalderen for klubbens aktive medlemmer er 72,6 år, og samlet set har medlemmerne 

levet i 2.362.270 dage (dags dato), måske skal det fejres når vi runder de  2.500.000 dage. Skal det 

lykkes kræver det nok flere medlemmer. 
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En del har på det sidste vist interesse for at spille, om det giver sig udslag i indmeldelser må tiden 

vise.  

Vedr. 60+ kampagnen har jeg fra Vagn Sindberg modtaget dette indlæg til  årsberetningen  for 2018. 

Vi deltog igen i år i ”BAT60+” kampagnen, som DBTU og DGI planlagde i uge 37. På landsbasis deltog 48 

klubber. Pressen blev inviteret, ligesom vi hængte plakater op forskellige steder i nærområdet med 

oplysning om, at vi onsdag den 12. september ville holde åbent hus med kaffe og rundstykker. Vor indsats 

resulterede i, at vi fik besøg af fem interesserede personer. To – tre nye medlemmer blev det til, men en 

person havde ikke fysikken til at fortsætte. I ugerne efter fik vi yderligere et par medlemmer. Om det skyldes 

kampagnen er svært at sige. Men det kan have været medvirkende til, at vi har haft en lille 

medlemsfremgang til 91 aktive spillere, mod 88 spillere ultimo året før.  

Vagn Sindberg 

På bat60 + hjemmeside (bat60.dk) kan man læse at der på landsplan har været 435 henvendelser (48 

klubber deltog), af dem har 360 meldt sig ind. Således skulle Esbjerg 60+ ha’ fået knap 20 nye 

medlemmer. De skulle kun betale halvt kontingent, hvis de meldte sig ind på selve dagen. Den 

succes har vi måske til gode. 

--- 

I januar 2018 indviede vi vores opdaterede Bordtenniskælder, og nu her godt et år senere er det 

stadigvæk en fornøjelse at møde op til bordtennis. Jeg kan stadigvæk huske hele hændelsesforløbet, 

det var et ret kaotisk forløb, men det sluttede godt, ikke mindst takket være en stor indsats af ÅBV’s 

medlemmer.   

--- 

Vi er lige før jul blevet ramt af et uheld, hvor Bjarne Nielsen faldt og bækkede lårbenet. Bjarne er 

ved godt mod, og er i fuld gang med genoptræningen. Jeg ved at flere af vore medlemmer løbende  

besøger Bjarne.  

Det har ellers været et stille og roligt år uden de helt store udfordringer. Sportsligt har det været et 

godt år, her tænker jeg specielt på DM i Bellevuehallerne.  

--- 

Årets første træningsdag var onsdag den 3. januar 2018. Sidste træningsdag var mandag den 31. 

december 2018.  

--- 

Også i 2018 holdt vi åbent alle mandage, onsdage og fredage (fra 9 – 14), blot disse ikke falder på 

en helligdag. Eneste undtagelse er juleaftensdag. Falder den på en hverdag har vi lukket. 

Eksempelvis holdt vi åbent mandag den 31. december 2018, og der mødte rigtig mange op. Spiller 
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man i alle de timer vi har åbent i løbet af året koster det kun knap 70 øre i timen (med et 

årskontingent på 500 kr.), det er s’gu da rørende billigt, og så er det inclusiv et varmt brusebad. 

--- 

Årets første interne stævne var klubmesterskabet i double onsdag den 24. januar. 

Vindere blev: 

    Elite-rækken: Niels Andersen – Jimmy Amdisen 

    A-rækken:  Kjeld Silkjær – Kim Christoffersen 

    B-rækken:  Bent Walther – Asger Hørlyck 

 

 

Mandag den 19. marts  afholdt vi klubmesterskab i single. 

 

Vindere blev: 

 

    Elite-rækken: Dennis Holm 

    Mesterrækken: Kjeld Silkjær 

    A-rækken:  Bjarne Nielsen 

    B-rækken:  Hanne Petersen 

 

 

Onsdag den 14. november  afholdt vi mixed double stævne. 

 

Vindere blev: 

 

    Elite række + A række: Peter Ø. Madsen – Sakib Masic  

    B række + C række: Erling Gosch - Eigil Johansen 

 

Nettoudgiften til de tre interne stævner har været 672 kr. 

 

--- 

Onsdag den 7. marts  afviklede SISU/MBK’s  sit DOUBLE STÆVNE, uden de helt store 
præstationer fra ÅBV’s side. 
B slutspillet blev vundet af Niels Andersen og Jimmy Amdisen   
 

--- 

Årets første eksterne stævne var hos OB torsdag den 19. april. Det var OB’s 25 års 

jubilæumsstævne, et stort stævne med omkring 140 deltagere fra 14 klubber fra hele landet.  

Fra  ÅBV deltog kun 2 par, Jimmy Amdisen/Niels Andersen (blev nr. 3 i Eliterækken) og Finn 

Lorentzen/Hans E. Sørensen (blev nr. 4 i Eliter           ækken). Interessen for deltagelse i Stævnet i 

Odense har været stærkt dalende i de senere år, når man spørger rundt omkring (ÅBV’s og Esbjergs 

medlemmer) hører man at det er blevet alt for stort et stævne til at være hyggeligt. Det blev aftalt at 

ÅBV betalte for deltagelse i stævnet, (Connie var med som heppekor). Transporten betalte 

deltagerne så selv.  Udgift 750 kr.    
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Tirsdag den 8. maj  gik så turen til Esbjerg. Her deltog vi med 16 spillere. Erik Boje med makker 

vandt den bedste række, mens Bent Walther med makker vandt B –rækken.    

Da vi ikke skal betale for deltagelse i Esbjerg, kunne de 16. deltagere nøjes med en deltagerpris på 

125 kr. Nettoudgiften for ÅBV blev på  kr.5.500. Vi må håbe på en større deltagelse i 2019 hvor 

turen til Esbjerg er planlagt til tirsdag den 7. maj. 

--- 

Den 14 og 15 april  blev der afholdt Danmarksmesterskaberne i Veteran bordtennis i 

Bellevuehallerne. 

Finn Lorentzen har nedfældet en øjenvidneskildring af begivenhederne i Bellevuehallerne. 

Tak til Finn! 

Set af Finn Lorentzen ved danmarksmesterskaberne i Veteran Bordtennis, 

afholdt i Bellevuehallerne i Risskov, den 14. og 15. april 2018:  

 

"ÅBV86 deltog med følgende 9 spillere: Kirsten Langberg,Niels Andersen,Jimmy Amdisen,Finn 

Lorentzen,Hans E. Sørensen,Dennis Holm,Egon Gaarmann,Bent Walther og Palle Andersen. 

Kirsten vandt alle sine kampe i damesingle for 65 til 69 årige, og blev dermed dansk mester. Det var et skridt 

op på sejsskamlen i forhold til sidste år hvor det blev til en sølvmedalje. I den afgørende kamp førte Kirsten 

2-0 i sæt over Hanne Hansen fra Frederiksværk, tabte tredje, og i fjerde sæt stivnede Kirsten, 

glemte at flytte benene og var bagud med 4-8, men så fandt Kirsten igen sit gode spil frem, og vandt sættet 

(lidt heldigt) med 11-9, og vandt dermed kampen med 3-1. Fuldt fortjent med et DM-Guld, en belønning for 

Kirstens store træningsindsats i vores flotte nye træningslokale. 

Som forventet blev det til dobbelt guld til Dennis Holm i 75-79 års rækken, et i single og et i herre double 

sammen med Egon Gaarmann. 

Det blev til en meget fornem placering som nr. 2 i 70-74 års divisionen for hold til Niels Andersen og Jimmy 

Amdisen, hvor de overraskende henviste Slagelse til bronzepladsen. Godt gået. 

I herre single for 70-74 årige stod Hans E. Sørensen for den helt store overraskelse. Hans var den eneste 

ÅBV’er der gik videre fra puljespillet til hovedturneringen. I ottendedelsfinalen mødte Hans den tidligere 

verdensmester i herre double, selveste Jens Erik Linde fra Sisu/MBK, hvor det blev til en overbevisende sejr 

på 3-1 i sæt. I kvartfinalen tabte Hans dog til den tidligere landsholdsspiller Niels Poulsen fra Virum med 0-3 

i sæt. Så det endte med en femteplads til Hans ud af 19 deltagere, rigtig godt gået af Hans. 

Bent Walther fik en tredjeplads i 80 års rækken. Palle Andersen fik en tredjeplads i 75 års rækken i herre 

double, sammen med P Mølholm fra Kolding KFUM." 

 

Finn Lorentzen 

Onsdag den 5. september  fik vi besøg af  Esbjerg og Ribe. Der var 27 deltagere fra ÅBV og 33 

deltagere fra Esbjerg/Ribe.   

    A-rækken, vindere: Kirsten Langberg - Jørgen Tagmose, ÅBV/EBTK 

    B-rækken, vindere: Ejner Jensen – Peter Rostgaard, ÅBV/EBTK 

    C-rækken, vindere: Ameneh Taba – Flemming Falkenhøj, ÅBV/EBTK 

 

Nettoudgiften udgjorde 652 kr. 
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Onsdag den 17. oktober  fik vi besøg af OB,SISU/MBK,CIF,Vorup fb m.fl.  95 tilmeldte hvoraf 90 

spillede. 90 deltagere, er nok tæt på hvad vi kan klare med de forhåndenværende faciliteter. 

Bestyrelsen har besluttet at vi fremover vil forsøge at involvere flere medlemmer i 

arbejdsopgaverne, så vi alle kan deltage i, og ha’ glæde af den afsluttende fællesspisning. Bedste 

resultat for ÅBV var en andenplads i A-rækken til Kirsten Langberg og Sven Gundahl. Stævnet gav 

et pænt overskud på 4.655 kr.     

--- 

 

Torsdag den 8. november var vi inviteret til et stævne i Ribe, pudsigt nok var det kun bestyrelsen 

der tilmeldte sig, så vi deltog alle 5, og havde en rigtig god dag, uden de helt store sejre. 

 

--- 

 

Fredag den 2. marts var der fællesspisning i Hasle boldklubs lokale.  

Torsdag den 7. juni besøgte vi ’Varmestuen’. Det er det samme hyggelige lokale, men nye ejere. 

Det skal nok finde sit rigtige leje. Gør det det, overvejer vi at bruge det lidt mere i fremtiden, hvis 

det har medlemmernes interesse. Det er vel bedre end at sidde i Hasle Boldklubs lokaler. 

 

--- 

 

Torsdag den 17. august  var vi på vores årlige sommerudflugt. Turen var en gentagelse af en tur vi 

for år tilbage havde til Samsø, jeg tror dette års tur var lige så stor en succes.  

 

 

--- 

 

 

Torsdag den 22. november  havde vi så den årlige juletur til Tyskland med ophold hos Fleggaard. 

Turen kostede 125 kr. pr deltager, og foregik i en bus fra DKBus. På tilbagevejen fik vi middag på 

Bov Kro. Næste juletur, er planlagt til torsdag den 5. december 2019. I 2019 vil vi prøve at finde et 

alternativ til Bov Kro. Interessen virker ikke overvældende, det kostede trods alt 7.695 kr., måske 

skal vi droppe det.  

--- 

 

Fredag den 30. november afholdt vi julefrokost, i Arions Hus. Det var en vellykket en af slagsen, så 

vidt jeg har erfaret. 

 

--- 

 

Onsdag den 12. december   genoplivede vi det gamle juleshow. Om det var en succes ved jeg ikke, 

men det var da meget hyggeligt, og ganske anderledes. Sideløbende fik vi æbleskiver og julegløgg, 

der var gløgg nok fra sidste år, så det blev en billig omgang. Næste års juleshow er onsdag den 11. 

december 2019.  

--- 

 

Da ÅBV’s Venner blev nedlagt besluttede vi, at vi i stedet ville nedsætte et underudvalg under 

ÅBV, dels bestående af bestyrelsesmedlemmer fra det tidligere ÅBV’s Venner, og dels af 
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medlemmer fra ÅBV. Det nye udvalg  skulle forestå Vennernes tidligere arrangementer, såsom 

juletur til Tyskland, folkekøkkener,sommerudflugt, julefrokost, juleshow og hvad de ellers måtte 

finde på. 

 

Jeg ved at Eigil (og Kirsten)  på en god måde  holder liv i sponsoraterne, der i 2018 har givet en 

indtægt på 4.300 kr. (2017 4.500 kr.). Henri deltager i julefrokost mm. Men ellers flyder det lidt. 

Bestyrelsen vil i 2019 forsøge at fordele arbejdsopgaverne på flere medlemmer så det ikke hænger 

på de samme personer hele tiden. Det gælder også arbejdsopgaver omkring de større stævner.  

 

--- 

 

Vi har igen i år modtaget en andel af det beløb der er afsat til støtte af ældreidrætten. I  2017  

modtog et tilskudsbeløb på kr. 6.012,50. I 2018 udgør tilskuddet kr. 4.793,25. 

 

 

Disse var ordene.   

Kim Christoffersen, formand 

 

 

 

4. ÅBV’s årsregnskab for 2018 blev gennemgået af kasserer Vagn Sindberg. Det udviser et 

overskud på kr. 14.699,87 mod et overskud på kr. 1.002,57 året før. Vagn redegjorde for afvigelsen, 

hvorefter ÅBV’s  regnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

Vagn gennemgik Læskekassens regnskab for 2018. Det udviser et overskud på kr. 1.785,89, mod et 

underskud sidste år på kr. 6.911,74. En af de væsentligste forskelle er at vi i 2017 købte for 7.500 

kr. klubtrøjer. Bruttofortjenesen er faldet med godt 6.000 kr., det udlignes af at udgiften til 

udflugten er faldet med godt 6.000 kr. Læskekassens regnskab blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

5. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2020 på kr.500 for aktive 

medlemmer og kr. 100 for passive medlemmer, hvilket blev enstemmigt godkendt. 
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7. Valg af bestyrelse. 

 

       På valg er: 

 

        Kim Christoffersen, formand, modtager genvalg. 

        Kirsten Langberg og Eigil Johansen, bestyrelsesmedlemmer, modtager genvalg. 

 

        Formand Kim Christoffersen blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode. 

        Kirsten Langberg og Eigil Johansen, bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt genvalgt for 2 år     

 

8. Valg af bestyrelsessuppleant. 

 

         John Knudsen blev enstemmigt valgt. 

 

9. Til revisor blev genvalgt Niels Peter Jensen. 

 

10. Som revisorsuppleant blev ”Nuller” genvalgt (Knud Erik Jensen). 

 

11. Eventuelt. Sponsorater 

Eigil havde i samarbejde med Kirsten udarbejdet og finpudset en skrivelse til medlemmerne, der 

sammen med en beskrivelse af  bordtennisspillets fortræffeligheder,  skulle få antallet af 

sponsorer til at eksplodere i en nær fremtid. Vi ser tiden an og håber det bedste. 

Det blev aftalt at vi fremover skal blive bedre til at uddelegere de arbejdsopgaver der måtte være  

i forbindelse med de forskellige arrangementer. 

Vagn præcicerede prissætningen på øl,vand,kaffe og rundstykker. 

Bent Walther spurgte om, hvad vi ville gøre når plastickrus blev forbudt, hvortil Vagn 

replicerede, at han lige havde købt godt 3.000, så det varede lidt endnu inden vi løb tør. 

Henri foreslog at medlemmerne blev sendt på et keramikkursus, så kunne hver enkelt lave sit 

eget krus. ( måske med tilskud fra ÅBV)   

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. Tak til dirigenten, Kjeld Silkjær, for på god og 

myndig vis at have styret generalforsamlingen.  

 

Hasle, den 11. februar 2019  

Dirigent    Referent 

Kjeld Silkjær    Kim Christoffersen 


