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Århus Bordtennis Veteraner 1986 

Generalforsamlingsreferat 

Ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 10. februar 2020 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 til bestyrelsen. 

        Kasserer Vagn Sindberg modtager genvalg. 

      Bestyrelsesmedlem Per Bent Larsen 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 2021 

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 Manfred Sørensen. 

2. Forhandlingsbogen blev godkendt, uden oplæsning. 

3. Formandens beretning blev udleveret på skrift: 

Klubben har ved årets udgang 88 aktive medlemmer og 25 passive. Sidste år var tallene henholdsvis 

91 og 25, der altså tale om et lille dyk på 3 medlemmer. Nye er allerede dukket op i 2020, så det 

skal nok gå. Tre af vore medlemmer er afgået ved døden i 2019. Det er Eigil Holmfort, Erling 

Hansen og Søren Jensen (Papegøjen), æret være deres minde. Eigil husker jeg som den lidt stille 

type, men når han valgte makker gik han kun efter de bedste. Erling Hansen var vores 

alderspræsident, han blev 96 år. Jeg tænker af og til på, at det ville svare til at jeg skulle stå og spille 

bordtennis i år 2042, en lidt surrealistisk tanke. Søren var en institution i sig selv, kendt af gud og 

hver mand i bordtenniskredse, og Søren kom altid i snak med dem han mødte på sin vej. Han var 

lidt af et boldtalent og var, udover bordtennis, også god til tennis og håndbold. Han kunne sikkert 

ha’ drevet det vidt i sportens verden, men mente selv, at man skulle leve livet og hygge sig, og det 
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gjorde han så. På aabv.dk har Manfred skrevet nogle mindeord om Søren, der blev bisat på Vestre 

Kirkegård den 22. august 2019. 21 af klubbens medlemmer deltog i bisættelsen.        

Gennemsnitsalderen for klubbens aktive medlemmer er 72,6  år (det samme som sidste år), og 

samlet set har medlemmerne levet i 2.333.636 dage (10/2 2020).  

I  2019 valgte vi ikke at deltage i bat60+ Åbent hus arrangementet i uge 37. Tilgangen af nye 

medlemmer har ved tidligere deltagelse, været minimal, og står ikke i forhold til det arbejde 

arrangementet kræver. 48 klubber deltog i 2018 i arrangementet, 7 ud af 8 deltagere meldte sig ind i 

en klub, i alt skulle det ha’ givet klubberne 365 nye medlemmer. Hvor mange der fortsat er medlem, 

melder historien ikke noget om. Det er ikke en succes vi kan genkende i ÅBV. På DGI’s 

hjemmeside har jeg fundet følgende omtale, det hele lyder næsten for godt til at være sandt: 

Fakta om BAT60+ 

 BAT60+ er et tilbud til folk over 60 år. Målsætningen er at få flere seniorer til at gribe battet 
og spille bordtennis i deres lokale klub – både begyndere, øvede og konkurrencespillere. 
Initiativtagerne til konceptet er Gert Jørgensen (DGI-bordtennis) og Ole Hückelkamp 
(DBTU) (veteranudvalget) samt DBTUs formand for veteranudvalget, Jens-Erik Linde. 
Lene Jørgensen, DGI Østjylland, var med helt fra starten i projektgruppen. 
I 2016 blev der skabt betydeligt vækst, 11 procent flere 60+ bordtennisspillere, og væksten 
i 2017 blev 38 procent i DGI og 28 procent i DBTU. Åbent hus-arrangementer i uge 37 
2017 i 42 klubber gav klubberne en gennemsnitlig medlemstilgang på 21 procent. Over 
700 flere 60+ bordtennisspillere meldte sig ind i klubberne i 2016-2017. 
48 klubber deltog i uge 37-kampagnen 2018, som i alt blev besøgt af 435 nye 60+’ere. 84 
procent meldte sig i klubberne, hvilket svarer til 365 nye medlemmer. 

--- 

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

stadigvæk en fornøjelse at møde op til bordtennis. Derfor var det med blandede følelser, vi modtog 

meddelelsen om at kommunen vil lukke og sælge Ellekærskolen, og sælge de tre fodboldbaner der 

ligger ud mod Jernaldervej, og herefter erstatte det hele med boligbyggeri. Det, sammen med andre 

tiltag i området, skal danne grundlag for bygningen af en helt ny skole midt i Gellerup. En skole der 

er planlagt til at stå færdig i 2025. Det politiske forlig indebærer at Ellekærskolen skal være 

folkeskole indtil udgangen af skoleåret 2024/25. Salg af skolens areal og boldbanerne kan således 

først ske pr. 1. juli 2025. Herefter skal den gamle skole nedrives, og etableringen af det nye 

boligområde kan påbegyndes, det bliver altså tidligst i andet halvår af 2025. Den glædelige del af 

historien er dog, at man har besluttet at bevare idrætsafdelingen (herunder 

Bordtenniskælderen),  og man har endda planer om at udvide med en ekstra hal, der så skal 

bygges ”ca” der hvor ”klubhuset” ligger nu. Efter sommerferien 2020 flyttes Tovshøjskolen’s 

elever til Ellekærskolen,  Den sammenbragte flok får navnet Ellehøjskolen. Skoleleder bliver Helle 

Mønster der er nuværende leder af Tovshøjskolen.  Helle Mønster bliver også leder af den nye skole 

der skal bygges i Gellerup. Tovshøjskolen’s lokaler skal ombygges og i 2022 flytter eleverne på 

Stensagerskolen i Viby ind i den ombyggede skole. Der er på nuværende tidspunkt ikke detaljerede 

planer for driften af idrætsafdelingen, hvorunder Bordtenniskælderen hører, kommunen vil gerne 
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inddrage brugerne (os) i det indledende arbejde, men mener, at det giver bedst mening med 

inddragelse, når man har en overordnet plan for hvordan området kan disponeres, det forventer man 

at have i løbet af forår/sommer 2020. Marianne i kantinen er afskediget og holder desværre. Det 

sker formentlig til sommer, med mindre hun selv finder noget andet inden.  Marianne har gennem 

årene været os en stor hjælp, så hende kommer vi til at savne. Hvem ved, måske kommer der en ny, 

der er ligeså hjælpsom. Pedellerne fortsætter også indtil lukningen af Ellehøjskolen, hvor de så skal 

hen vides ikke, men mon ikke de fortsætter på den nye skole.   

--- 

Årets første træningsdag var onsdag den 2. januar 2019. Sidste træningsdag var mandag den 30. 

december 2019.  

--- 

Også i 2019 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 mandag,onsdag eller fredag, har 

vi lukket. Spiller man i alle de timer vi har åbent i løbet af året, koster det, stadigvæk,  kun knap 70 

øre i timen incl. bad (med et årskontingent på 500 kr.). 

--- 

Årets første interne stævne var klubmesterskabet i double onsdag den 30. januar 2019. 

Vindere blev: 

    Elite-rækken: Dennis Holm - Jens Ole Hansen 

    A-rækken:  Finn Pedersen - Preben Hansen 

    B-rækken:  John Hald - Henri Sørensen 

    C-rækken:  Connie Amdisen – Anne Lise Mouritsen   

 

Mandag den 19. marts 2019  afholdt vi klubmesterskab i single. 

 

Vindere blev: 

    Elite-rækken: Dennis Holm 

    Mesterrækken: Finn Pedersen 

    A-rækken:  Manfred Sørensen 

    B-rækken:  Flemming Gad 

 

Onsdag den 13. november 2019  afholdt vi mixed double stævne. 

 

Vindere blev: 

    Elite række + A række: Sven Gundahl  - Bent Holm Petersen  

    B række + C række: Vagn Sindberg  -  Jan Skou 

 

Nettoindtægten på de tre interne stævner var 998 kr. 

 

--- 
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Onsdag den 6. marts 2019  afviklede SISU/MBK’s  sit DOUBLE STÆVNE, uden de helt store 
præstationer af deltagerne fra ÅBV. Vi deltog med 6 par, og de bedste placeringer var en 6. plads i 
Eliterækken (Niels Andersen og Jimmy Amdisen) og en 6. plads i A-rækken (Kirsten Langberg og 
Preben Hansen).  

--- 

OB afholdt torsdag den 25. april 2019 deres store stævne, med deltagelse af klubber fra hele landet. 

Vi var 14 deltagere fra ÅBV, Vagn kørte bussen, og med kørte også 5 spillere fra Sisu/mbk. 

Interessen for deltagelse i Stævnet i Odense har været stærkt dalende i de senere år. Der er en 

generel faldende interesse for at deltage i de eksterne stævner. Når man spørger ÅBV’s og Esbjerg’s 

medlemmer, synes de fleste at stævnet i Odense er blevet for stort, måske er det en af årsagerne til 

den faldende interesse. ÅBV’s nettoudgift til stævnet i Odense udgjorde kr. 2.497,50.  

 

 Connie Amdisen og Kell Martens ÅBV vandt D-rækken og  

 Jimmy Amdisen og Niels Andersen ÅBV blev nr. 2 i Eliterækken     

--- 

Tirsdag den 7. maj 2019 gik turen så til Esbjerg. Her deltog vi med 18 spillere.  

Jimmy Amdisen ÅBV og Per Jørgensen EBTK vandt den bedste række over Niels 

Andersen ÅBV og Jørgen Tagmose EBTK. 

Niels Kjellerup EBTK og Bjarne Nielsen ÅBV vandt B – rækken over Keld Pedersen 

EBTK og Kell Martens ÅBV. 

Vi havde ingen tilmeldt i C-rækken                         

Vi betaler ikke til Esbjerg for deltagelse i deres stævne. ÅBV’s deltagere i stævnet betaler 125 kr. 

pr. medlem til delvis dækning af de udgifter der er forbundet med turen. ÅBV’s nettoudgift blev på   

kr.1.166 kr.  

--- 

Det lykkedes ikke helt at at gentage DM succesen fra sidste år. I 2018 var vi også på hjemmebane i 

Bellevuehallen. I 2019 var det i Roskilde, og selvom ÅBV havde givet 6.000 kr. i deltagertilskud 

udeblev de helt store resultater. Bedste resultat var Kirstens’s andenplads i 65 årsrækken. Kirsten 

tabte finalen til Sonja Heesche-Andersen fra Holsted. Jeg har lovet Kirsten ikke at omtale resultatet, 

så min mund er lukket med 7 segl.  

--- 

Onsdag den 4. september 2019  fik vi besøg af  Esbjerg og Ribe. Der var 28 deltagere fra ÅBV og 

28 deltagere fra Esbjerg/Ribe.   

    A-rækken, vindere: Jimmy Amdisen  - John Littau, ÅBV/EB 

    B-rækken, vindere: Eigil Johansen – Jørgen Ejlertsen, ÅBV/ÅBV 

    C-rækken, vindere: Inge Fischer Sørensen – Kell Martens, Ribe/ÅBV 
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Nettoudgiften udgjorde 177  kr. 

--- 

Onsdag den 16. oktober 2019  fik vi besøg af OB,SISU/MBK,CIF og Randers. 80 spillere deltog, 

Heraf 24 fra Sisu/mbk, 19 fra OB, 28 fra ÅBV, 3 fra CIF og 6 fra Randers. Deltagerantallet er 

passende, med de faciliteter vi har til rådighed. Bedste resultater for ÅBV var en tredjeplads til Finn 

Lorentzen og Hans E. Sørensen i Eliterækken, en tredjeplads i A-rækken til Kirsten Langberg og 

Niels Peter Jensen, en tredjeplads i B-rækken til Heine Morell ÅBV og Lars Østberg fra CIF, og en 

tredjeplads i D-rækken til Jan Skou og Egon Rasmussen ÅBV. Stævnet gav et pænt overskud på 

4.669 kr. På vores hjemmeside under galleri er der billeder og navne på de tre første i de 5 rækker.       

--- 

 

I november 2019 var vi inviteret til stævnet i Ribe, Ingen tilmeldte sig, så et afbud gav sig selv. 

Stævnet i Ribe falder på et, for os, dårligt tidspunkt, vi har lige afholdt vores stævne i efterårsferien, 

og er stadigvæk lidt mætte af bordtennisstævner. Jeg har forsøgt at forklare det til Ribe Bordtennis. 

Om det lykkedes er langt fra sikkert.  

 

--- 

 

Fredag den 1. marts 2019 var der fællesspisning i Hasle boldklubs lokale. Madmæssigt var det ikke 

for godt, så vi prøver noget andet i 2020, planlagt samme sted, fredag den 28. februar 2020. 

 

Torsdag den 13. juni 2019 besøgte vi ’Varmestuen’. Som altid perfekt til hyggeligt samvær.  Måske 

skal vi bruge det noget mere i fremtiden. Det er vel bedre end at sidde i Hasle Boldklubs lokaler. 

--- 

Den 15. august 2019 løb årets sommerudflugt af stablen. Vi drak kaffe hos Vagn i Løsning. 

Chaufføren fra Nørager Turist havde godt nok glemt at købe rundstykker og wienerbrød, men det 

klarede Vagn sammen med bageren i Løsning. Som et plaster på såret gav chaufføren en lille en til 

kaffen. Der var bare det lille aber dabei, at det var allerede med i prisen. Det nænnede vi ikke at sige 

til ham. Så var der rundvisning på Koldinghus , med efterfølgende spisning på Bramdrupdam kro, 

hvor der blev serveret Hakkebøffer og isdessert. Bøfferne var enorme (men udmærkede) og 

isdesserten flød i rigelige mængder. Vi sluttede dagen med at genfinde den genfundne bro ved 

Vestbirk. En yderst positiv oplevelse. Alt i alt en vellykket tur. 

  

--- 

 

Vi havde planlagt at årets tysklandstur skulle finde sted torsdag den 5. december 2019. I år skulle vi 

ha’ spist på ”Hansens Bryggeri”, ha’ besøgt julemarkedet i Flensborg, efterfulgt af indkøb hos 

Fleggaard. Vi var desværre for sent ude med hensyn til spisning på Hansens Bryggeri, og selvom vi 

så efterfølgende forsøgte at sammensætte det hele lidt anderledes end vi plejer, lykkedes det os ikke 

at gøre turen tillokkende nok. Vi måtte aflyse, på grund af for få tilmeldinger, men vi forsøger igen i 

2020. Turen er planlagt til torsdag den 3. december 2020. Vagn har allerede reserveret spisning til 

30 personer, på Hansens Bryggeri torsdag den 3. december 2020 kl. 14:00, med menu bestilling 

senest 14 dage før, så mon ikke det, med lidt held, vil lykkes denne gang.  

 

--- 
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Fredag den 29. november 2019 holdt vi julefrokost, i Arions Hus. I år var det tapas julefrokost. Det 

var en vellykket en af slagsen, men der var en enkelt der, fnysende trak sin tilmelding tilbage. Blot 

tanken om en julefrokost, uden fiskefilet med remoulade var ubærlig. ”Tapas julefrokost ?” 

Rendyrket blasfemi, hvad bliver ikke det næste ”Plantefars ?”  

--- 

Sidste års genoplivning af det gamle juleshow, blev ikke den helt store succes, så i 2019, spillede vi 

onsdag den 11. december, bordtennis som vi plejer, blot med den forskel at der i løbet af 

formiddagen blev serveret gløgg og æbleskiver. Det samme vil vi gøre onsdag den 16. december 

2020. 

--- 

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 

medlemmer  af ÅBV. Det nye udvalg  skulle forestå Vennernes tidligere arrangementer, såsom 

juletur til Tyskland, folkekøkkener,sommerudflugt, julefrokost, og hvad der ellers måtte være. Jeg 

synes aldrig det udvalg, kom til at fungere. 

 

Eigil (og Kirsten)  holder på en god måde liv i sponsoraterne, der i 2019 har givet en indtægt på 

4.500 kr. (i 2018 var det 4.300 kr.). Henri deltager i julefrokost mm. Er der andre der ønsker at være 

med hører jeg gerne. Måske er vi ikke gode nok til at inddrage andre i de forskellige opgaver. 

--- 

Vi har igen i år modtaget en andel af det beløb der er afsat til støtte af ældreidrætten. I  2018  

modtog vi et tilskudsbeløb på kr. 4.793,25. I 2019 udgør tilskuddet kr. 5.220,00. 

--- 

Disse var ordene.   

Kim Christoffersen, formand 

 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

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

overskud på kr. 11.397,35 mod et overskud på kr. 14.699,87 året før. Vagn redegjorde for 

afvigelsen, hvorefter ÅBV’s  regnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Vagn gennemgik Læskekassens regnskab for 2019. Det udviser et overskud på kr. 6.001,58, mod et 

overskud sidste år på kr. 1.785,89. Stigningen i overskuddet kan primært henføres til at vi i 2019 

måtte aflyse turen til Tyskland. Turen kostede i 2018 7.695 kr. en udgift vi så ikke har haft i 2019.  

Læskekassens regnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Fra Egon Rasmussen, Jan Skou og Jens Ole Svensson har vi modtaget et forslag om at indføre 

en følordning for nye medlemmer, der går ud på at Elitespillere og A-spillere træner de nytilkomne 

der er på et lavere niveau. Man foreslår at formanden skal organisere træningen. Bestyrelsen vil 

invitere Egon Rasmussen med til førstkommende bestyrelsesmøde og her drøfte hvad der kan gøres. 

Som formand synes jeg selv at jeg gennem årene har været flink til at ta’ mig af nye medlemmer, 

men må indrømme at faste rammer for den slags har der aldrig været, og nogen trænerkapacitet får 

jeg nok aldrig skyld for at være. I den forbindelse vil jeg rose Finn Pedersen, han har altid været 

flink til at træne de nye medlemmer, og det skal han ha’ stor tak for. Som minimum har de alle lært   

at lukke battet, gå ned i knæ og vende tommelfingeren nedad.  

 

6. Fastsættelse af kontingent.  
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Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021 på kr.500 for aktive medlemmer og kr. 100 for 

passive medlemmer, hvilket blev enstemmigt godkendt. 

 

7. Valg af bestyrelse. 

 

       På valg er: 

 

        Vagn Sindberg, kasserer, modtager genvalg. 

        Per Bent Larsen, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg. 

 

        Vagn Sindberg, blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode. 

        Per Bent Larsen, blev enstemmigt genvalgt for en  2-årig perioden.     

 

8. Valg af bestyrelsessuppleant. 

     Som suppleant foreslog bestyrelsen Bent Holm Pedersen. 

     Bent Holm Pedersen blev enstemmigt valgt. 

 

9. Til revisor blev genvalgt Niels Peter Jensen. 

 

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

 

11. Eventuelt.  

Lotte påtalte at hun var faldet på det røde gulv og mente at årsagen skulle findes i ujævnheder i 

gulvet. 

Kim på påpegede at de andre klubber der benytter lokalet ikke har nogen faldproblemer, og at vi 

ikke på det nye gulv kan ”glide”, på samme måde som man kunne på det gamle. Måske er vores 

alder også en del af problemet, men det er vi jo ikke meget for at indrømme. 

Bestyrelsen lovede at kontakte Unisport (Der har leveret noget af gulvet og pålagt hele gulvet) 

for at høre om der kan gøres noget. 

 

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

myndig vis at have styret generalforsamlingen.  

 

 

Hasle, den 10. februar 2020  

Dirigent    Referent 

Kjeld Silkjær    Kim Christoffersen 


