
Generalforsamling den 27.10.09 i Ørsted Boldklub 

1. Valg af dirigent 

• Jan Tonnesen blev valgt til dirigent 

• Generalforsamling blev varslet via nettet og der blev sendt seddel rundt via ugeblade. 

Dette er sket ift vedtægternes angivne tidsfrist. Derfor er vi beslutningsdygtige! 

2. Valg af protokolfører 

• Uwe Jensen blev valgt til protokolfører. 

3. Aflæggelse af beretning v/formanden 

• Formanden Leif Kock aflagde sin beretning omkring årets begivenheder. Juletræsfest, 

volleyballholdet som blev landsmester og kredsmester, fastelavnsfest blev aflyst pga 

manglende tilmelding, indvielse af krolfklub lokalet i Lerte, sensommerfesten som har 

været en god fest. 

• Bestyrelsen arbejder fremadrettet omkring legepladsen, anlæggelse af en 

beachvolleybane på boldbanen, istandsættelse af køkkenet. 

4. Beretning fra udvalgene v/ udvalgsmedlem 

• Juletræsudvalget har holdt både juleklip og juletræsfest. En meget hyggelig juleklip med 

en god håndfuld deltagere. Juletræsfesten var der over 100 mennesker og en god 

julemand. 

• Fastelavnsudvalg: Fastelavnsfest blev aflyst i år, men vi regner med at det skal holdes 

igen i 2010. 

• Cykeltur: Der blev lavet tur til klokkemuseet og skolemuseet. Specielt børnene havde en 

god dag. De måtte røre ved alle ”klokker”. Der må gerne være flere til næste år, der 

tager med på cykelturen 

• Sankt Hans udvalg: Pæn opbakning til Sankt Hans fest. Der var en god taler i år (Jan) 

• Krolf udvalg: Nyt klubhus lavet med tilskud fra LAG og Haderslev Kommune. ØB har ydet 

tilskud på 10.000,- kroner. Krolfklubben deltager i én intern turnering med Oksenvad, 

Jels, Jegerup, Skodborg og Øster Lindet. Afholdt den gyldne krolfkugle med et overskud 

på ca 5.000,- kroner. Endvider er der i oktober måned afholdt klubmesterskaber med 

efterfølgende spisning, hvor der var 52 tilmeldte. 

• Volleyball: Et godt år, men måtte nedlægge mini kids. Kids og ungdom er flittig og det er 

gået over al forventning og kom hjem som landsmester og ungdom kom også hjem som 

landsmestre og kidsmester blev kredsmestre i sydjysk og Tove blev kåret som årets 

træner i Sydjysk. Seniorspillere har ikke været ude at spille rigtigt undtagen nogle enkle 

stævner de blev tilmeldt til. Mini kids er oppe at køre igen. Tove roste opbakningen fra 

forældrene. Ørsted boldklub er tilmeldt ”Godt idrætsmiljø”. Alle skal have et 

dommerkort. 

• Gymnastik udvalget: Det kørte godt for gymnastik sidste år. I år er der mor og barn (6 

børn + forældre) og piger fra 0 til 2. Klasse og 8 piger, og krudtugler� børnehavebørn 6 

børn. 



• Legepladsudvalget er ved at komme oppe at køre: Dette sker i samarbejde med Ørsted 

skole. 

• Sensommerfest udvalget: Det var en hyggelig sensommerfest. Godt at niels og Didde 

lagde ridehal til. Fredag aften var der ca 90 personer til banko. Der blev prøvet smoothie 

bar. Som var en ”sund” ting. Der blev afholdt loppemarked. Børnene synes at det har 

været sjovt. Høvdingebold var en ny sjov idrætsgren. Der var mange til cykelringridning 

og ikke så mange til traktor ringridning. Om aftenen blev der afholdt revy som noget nyt. 

Om aftenen var der over 100 mennesker til fællesspisning. Det er vigtigt at vi fastholder 

de unge mennesker, som var med til sensommerfest i år. Otto og Jørgen Lundbye har 

valgt at stoppe i sensommerudvalget.  De vil gerne erstattes af nogle ”yngre” 

udvalgsmedlemmer til at indtræde i sensommerudvalget. 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kassereren 

• Joan fremlagde regnskabet. Kassebeholdningen falder men pga ikke modtaget tilskud 

fra LAG vil beholdning være højere end sidste år. Alt i alt et regnskab som viser at vi 

bruger en del penge, men alligevel har vi en del penge tilbage. Regnskabet blev 

godkendt. 

6. Valg af bestyrelse. På valg er 

• Uwe Jensen � modtager genvalg 

• Joan Silberbauer � modtager genvalg 

• Begge 2 blev genvalgt. 

7. Valg af revisor Jens Wind.   

• Er valgt in absentia. 

8. Evt. 

• Gitte sagde at bestyrelsen skal huske at komme til DGI kurser. De er gode. 

• Der er sønderjysk kaffebord den 15. November i Oksenvad skole.  

• Uwe nævnte samarbejde med andre foreninger omkring køb af udstyr i stedet for at leje 

• Jørgen er bestyrelses medlem i Ørsted gammel skole og efter at det for nogle år siden 

var ved at lukke er det nu ved at køre på skinner. Han er villig til at lade andre fra Ørsted 

overtage posten som bestyrelses medlem, hvis der er nogen der ønsker det. 

• Jørgen kom med et forslag om en trøje til alle ”Ørsted en levende landsby”. Bestyrelsen 

bedes tage stilling til. Evt købe billige træningsdragter til klubben. 

 

 


