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Århus Bordtennis Veteraner 1986 

Generalforsamlingsreferat 

 

 

Ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 13. februar 2023 kl. 12:00. 

Dagsorden iflg. Vedtægterne 

1.    Valg af dirigent og stemmeudvalg. 

2.    Forhandlingsbogen. 

3.    Formandens beretning. 

4.    Regnskaberne. (ÅBV og Læskekassen) 

5.    Indkomne forslag. 

6.    Fastsættelse af kontingent. 

7.    Valg af bestyrelse. 

a.  Formand Kim Christoffersen modtager genvalg (for 2 år). 

b. Bestyrelsesmedlem Kirsten Langberg modtager genvalg (for 2 år). Eigil 

Johansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsessuppleant Per Bent Larsen har sagt 

ja til at genindtræde i bestyrelsen for en toårig periode, bestyrelsen foreslår 

Per som nyt medlem.    

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 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.   
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2.  

Forhandlingsbogen blev godkendt, uden oplæsning. I 2022 består forhandlingsbogen af 

følgende: Referat af sidste års generalforsamling afholdt 14/2 2022 (kan ses på ÅBV’s 

hjemmeside), samt regnskaberne for ÅBV og Læskekassen, ophængt i skabet i 

hyggerummet. På grund af eftervirkningerne af covid-19 har vi heller ikke holdt 

bestyrelsesmøder i det forløbne år, men har selvfølgelig talt og ageret sammen i det 

omfang det har været nødvendigt.  

3.  

Formandens beretning for 2023 

ÅBV har ved udgangen af 2022, 76 aktive medlemmer og 15 passive. Sidste år var tallene 

henholdsvis 72 og 19, hvilket betyder en tilgang på 4 aktive medlemmer, og at 4 passive 

medlemmer har forladt os. Vi har her i begyndelsen af 2023 fået 6 nye medlemmer, og 2 flere er på 

vej. Det er endda hele 5 damer og blot 2 herrer. Hvem ved, måske blæser der nye vinde i ÅBV.  

2022 var tæt på at ligne et ”normalt”  år, som det senest huskes fra 2019. I 2022 har mange 

medlemmer været ramt af Covid-19, eller hvad det nu er de har været ramt af, det er ikke noget vi 

taler så meget om mere, det fylder mindre og mindre i vores hverdag.   

I dag er det ikke til at forstå at vi i perioden 11/3 2020 til den7 maj 2021, har været helt nedlukket i 

sammenlagt 8 måneder, og den 7. maj 2021 var dagen hvor vi skulle begynde at kontrollere 

coronapas. Forsamlingsforbuddet har været nede på 5 personer (i Tyskland var det 2 personer), det 

betød så at vi i 2021 først kunne holde generalforsamling den 28. juni, den var ellers planlagt til den 

15. februar 2021.    

I begyndelsen af 2022 besluttede regeringen , at coronavirus ikke længere skulle kategoriseres som 

en samfundskritisk sygdom, det betød , at alle restriktioner bortfaldt  ved udgangen af januar måned 

2022.  

Hvis man putter alle jeres fødselsdage ind i et regneark og trækker dem fra den 13/2 2023 kommer 

man frem til at klubbens medlemmer tilsammen har levet i 2.057.591 dage, det giver et gennemsnit 

på 27.074 dage, og en gennemsnitsalder på lige godt 74 år. Man kan ikke rigtig bruge det til noget, 

men det jo meget sjovt.  

En ny klub har set dagens lys. En masse medlemmer fra Tilst Bortennis er slået sammen med IHF 

Bordtennis (Ove Nielsen), og har stiftet Århus Bordtennis, der træner i Bortenniskælderen, mandag, 

tirsdag og torsdag. Sådan som det ser ud nu, er der lagt op til et fornuftigt samarbejde.  

3. november 2022. Status for omdannelse af Ellekær idrætsanlæg: 

Det er stadigvæk planen at Elllehøjskolen lukker i 2025 og samme år åbner Gellerup Ny Skole. De 

nuværende idrætsfaciliteter som idrætshal, gymnastiksal, bordtennislokaler, omklædningsrum og 
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klublokaler bevares. Omdannelse og udvikling af disse faciliteter sker i tæt samspil med 

udviklingen af  boligområderne. Sport og Fritid tager kontakt med de brugerne,  for at afklare 

benyttelsen af anlægget og brugernes ønsker til fremtiden. Udover status af den 3. november, har vi 

ikke hørt noget, men det kommer vel.  

--- 

Årets første træningsdag var onsdag den 5. januar. 

--- 

Årets første interne stævne, var klubmesterskabet i double, afholdt onsdag den 2. februar 2022. 

Vindere blev: 

    Elite-rækken  Dennis Holm - Sven Gundahl         

    A - rækken Jørgen Skov - Jørgen Ejlertsen 

    B – rækken Knud E. Henriksen - Vagn Sindberg  

     

--- 

 

Klubmesterskabet i single blev afviklet onsdag den 14. marts.. 

 

Vindere blev: 

 

    Elite-rækken: Dennis Holm 

    A-rækken:  Bjarne Nielsen 

    B-rækken:  Flemming Gad 

--- 

Vores mixed double stævne blev, ganske som planlagt, afholdt onsdag den 16. november 2022 og 

vinderne blev: 

    Elite + A- rækken Dennis Holm - Peter Kjærsig 

    B+C rækken Henri Sørensen - John Hald 

--- 

Det har været næsten umuligt at mobilisere medlemmerne til at deltage i de eksterne stævner i OB, 

SisuMbk , Esbjerg og Ribe.  

Torsdag den 28. april deltog vi i Odense med Ejner og Vagn. Onsdag den 18. maj deltog vi med 4 

par I SisuMbk. I Esbjerg tirsdag den 24. maj deltog vi med Bjarne, Vagn, Erik, Henri og Kim. I 

Ribe i november deltog vi slet ikke. Så gik det bedre da vi tog imod: 

 

Onsdag den 7. september 2022, fik vi besøg af Esbjerg og Ribe. Esbjerg deltog med 8 og Ribe med 

16 spillere.   
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Vindere blev: 

 

    A-rækken:                      Jens Alsing Ribe - Dennis Holm ÅBV 

    B-rækken:  Anders Willadsen Ribe - Asger Hørlyk ÅBV 

    C-rækken:  Inger Fischer Sørensen Ribe - Henri Sørensen ÅBV 

 

Onsdag den 19. oktober 2022 fik vi besøg af OB,Sisu/MBK,CIF og Randers. Der deltog 1 par fra 

CIF, 8 par fra OB, 4 par fra Randers, 9 par fra SisuMBK og 11 par fra ÅBV. I alt var der 66 

spillere.  Sidst vi holdt det tilsvarende stævne var i 2019, her var vi 90 spillere. 

 

Vindere blev: 

 

    Elite - rækken:    Dennis Holm - Sven Gundahl  ÅBV 

    A - rækken:    Uffe Gaarde - Hans Jensen   OB 

    B - rækken:    Finn Nielsen - Marinus Christensen SisuMBK 

    C – rækken:    Susanne Hansen - Egon Gaarmann   

--- 

Vi deltager lige nu med 2 hold DGI’s holdturnering, serie 3 kval, og med et hold i Veteran 75 DM 

rækken. De nærmere detaljer kan findes på Bordtennisportalen under holdturnering, eller på vores 

opslagstavle.   

En enkelt fællesspisning blev det til i 2022, arrangeret af ÅBV,s reservevenner med Kurt og 

Manfred i spidsen. Det var torsdag den 17. februar. Vi besøgte Havnens Varmestue, hvor der blev 

blandt andet blev serveret pariserbøf. 

Torsdag den 18. august 2022 var der sommerudflugt, med besøg på Cirkusmuseet, frokost i 

restaurant Futten i Blokhus, rundvisning i Haven i Hune, og ikke mindst en gentagelse af et tidligere 

besøg på Vebbestrup Is, et besøg der burde være et fast indslag på alle sommerudflugter.     

25. november 2022 holdt vi julefrokost i Arion’s Hus, dygtigt orkestreret af julefrokostudvalget, 

bestående af  Kirsten, Henri og Vagn. 

Onsdag den 14. december blev der serveret Gløgg og æbleskiver, tilberedt i en jerngryde, en 

mikrobølgeovn og en stegepande.  

Sidste spilledag i 2022 var fredag den 30. december. 

2023 har haft en forrygende start. Hvis man, mandag, onsdag og fredag sådan cirka kl.: 10:30 

kigger ud i lokalet er der stort set optaget ved alle borde, til gengæld er der næsten tomt når vi når til 

sådan ved 13-tiden, så hvis Ejner bliver ved med at møde så sent som han gør, bliver det svært at 

finde en makker, eller bare det at finde en modstander. 

Jeg er optimist, jeg tror 2023 bliver et forrygende år, især med baggrund i den medlemsfremgang vi 

har haft her på det seneste. 
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Kim Christoffersen   

Formand for ÅBV 

 
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen 
 
4. 
 
Regnskaberne for både ÅBV og Læskekassen blev gennemgået af kasserer Vagn Sindberg. 
Det er lykkedes os at generere et mindre overskud begge steder. 
 
Begge regnskaber blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
5.  
 
Der var ingen indkomne forslag 
 
6.  
 
Fastsættelse af kontingent.  
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2024,  500 for aktive medlemmer og kr. 100 for 
passive medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
7.  
 
Valg af bestyrelse. 
 
       På valg var: 
 

   Formand Kim Christoffersen, blev genvalgt for en to-årig periode. 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Langberg blev genvalgt for en to-årig periode. 
Bestyrelsesmedlem Eigil Johansen ønskede ikke genvalg. I stedet             
foreslog bestyrelsen valg af bestyrelsessuppleant Per Bent Larsen. Per Bent 
Larsen blev enstemmigt valgt for en toårig periode.    

 
8.  
 
Valg af bestyrelsessuppleant. 
       
                      Som suppleant foreslog bestyrelsen valg af Eigil Johansen. 

Eigil Johansen blev enstemmigt valgt, for et år. 
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9.  
 
Til revisor blev genvalgt Niels Peter Jensen, for både ÅBV og for Læskekassen 
 
 
 
10.  
 
Som revisorsuppleant blev valgt Preben B Hansen 
 

11.  

Eventuelt  

Festudvalget består af Henri, Kirsten, Vagn og Ole.           

Kim ærede vort medlem Kell Martens, der afgik ved døden den 7. maj 2022.  

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

og myndig vis at have styret generalforsamlingen.  

 

 

Hasle, den 13. februar 2023  

Dirigent    Referent 

Kjeld Silkjær                                Kim Christoffersen 

 


