Referat ØBG Silkeborg Volleyball – generalforsamling mandag 25. januar 2016
Deltagere: Ulla, Minna, Dorthe, Britt, Unni, Martin, Bjarne, Tonny, Jørgen, Torben, John, Hans
(Charlotte afbud/syg)
Hans bød velkommen til deltagerne – pænt fremmøde.
1. Valg af dirigent
Jørgen G. blev foreslået og valgt til dirigent. Konstaterede generalforsamlingen varslet rettidigt.
2. Beretning fra bestyrelsen v/Hans
Svært at finde på noget nyt at sige i forhold til sidste år – jeg kunne næsten tage den samme
uden I ville opdage noget…
Ok med gejsten – det går vel godt nok –gode mandag aftener med god stemning.
Glæde af Jørgens kompetence og tålmodighed til at lære fra sig.
Det sociale betyder rigtig meget –tvivl om, hvad der er vigtigst – volleyball eller festerne….
Dog et positivt tegn, at man har lyst til at være sammen med hinanden. Udefra kan det måske
virke helt ”logeagtigt”
Vi er sjældent helt nede at dykke om mandagen… 8-10 stykker og op til 16 spillere. Viser at
medlemstallet på 20 er passende.
I sommers lykkedes det også at mødes til beach-volley, som vi så spiller på vores måde – ikke
noget med 2 mod 2.
Det er noget med at rykke ud med kort varsel, når vejret ser rimeligt ud.
Turneringer og stævner
I forhold til at stille hold til turneringer og stævner er det ikke blevet lettere. Indrømmet der er
også et vist tidsforbrug en sådan lørdag eller søndag..
Personligt synes jeg dog, at vi fortsat skal bestræbe os på at komme af sted.
Både af hensyn til det sociale, at være med til at holde gang i turneringen – mange hold er faldet fra – specielt de hold vi normalt matcher os med.
Vi har altid har en god stemning, når vi er af sted – både under kampene og imellem kampene. Der bliver lånt spillere på kryds og tværs, så man næsten er i tvivl om, hvem man spiller
mod.
Det sociale
Vi er også begunstiget af at kunne benytte Vulcanen her oppe ved Brian, hvor vi lige kan få
vendt verdenssituationen hver mandag efter træning, bad og omklædning.
Det kunne dog være fint hvis flere havde lyst til at være med et kvarters tid her til en kop
kaffe, en vand eller lignende.
Og så har der jo været både afslutning på sidste sæson 13. maj på Kings Buffet og en julefrokost her 18 december i Vulcanen med rigtig god stemning – planlagt af Camilla og Dorthe.
Og så var det på Charlottes initiativ at vi kom op og spille Curling og ud at spise efterfølgende.
Koldt med sjovt og svært – næsten lige så svært som at få gang i serveringen på Angus, Ok –
det blev bedre…
ØBG Hovedforeningen
Der er en fire fem møder årligt som jeg prioriterer, at vi deltager i – med god hjælp af John eller Charlotte, hvis jeg ikke kan.
Vi fik i september en formand – Jimmy Veng – efter næste 1,5 år uden. Indrømmet der er ikke
den enhed i ØBG, som der var en gang – vi er noget spredt.
Sommerfesten i juni (110 års jubilæum), gled noget ud i sandet, Trods over 3.000 fysiske indbydelser til samtlige husstand, måtte såvel gadefodbold som fest aflyses.
Sponsorcykelløbet var vi med til – tak til Ulla og Charlotte – med der deltog vist kun omkring
14 deltagere - primært børn.
Old Boys opvisningskampen dog OK..
Til slut Tak til mine kollegaer i bestyrelsen –
John kasserer/”økonomichef” og Charlotte, som vel kan kaldes ”eventchef.”
Der var spørgsmål til ventelisten, hvor der inden sæsonen var fire henvendelser.

3. Fremlæggelse af regnskab v/John
John fremlagde regnskabet med følgende hovedpunkter:
Kontingent 10.000 kr.
Indtægter i alt 10.293 kr.
Husleje 2.788 kr. Kontingent hovedforening 380 kr. Turnering 1.000 kr. Møder/gaver 2.100 kr.
Arrangement(Curling) 3.400 kr.
Udgifter i alt 9.828 kr. = Resultat 465 kr.
Balance:
Egenkapital 14.247 kr.´
Der blev orienteret om, at der fortsat er mulighed for køb af spillerbluse med tilskud på 150 kr.
4. Bestyrelsens forslag til afdelingens virke for det kommende år v/Hans
Der lægges herfra ikke op til revolution.
Vi vil fortsat kæmpe for vores tid fra 19 – 21 i samarbejde med ØBG Badminton. Så længe vi
bare har én bane, har vi ikke plads til flere medlemmer.
En bane mere i hallen i midten står højt på ønskesedlen, så vi bla. kan blive værter for stævner.
Og så vil vi også igen prøve at indkalde til beachvolley til sommer – sådan med kort varsel i
forhold til vejrprognosen.
Så skal vi vel også ha et par fester og måske andre sociale arrangementer – I er alle velkomne
med forslag og ideer.
ØBG har lige fået en ny og mere moderne hjemmeside, som er i sin opbygning – dog ikke en
vi er så afhængige af i forhold til kommunikation.
5. Fremlæggelse af budget v/John
Indtægter: uændret kontingent 500 kr. x 20 = 10.000 kr.
Udgifter: Husleje 2.500 kr. ØBG-hovedforening/Turnering/Møder/Gaver i alt 3.900 kr.
= 6.400 kr. Resultat 3.600 kr.
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
7. Valg
På valg
 Formand Hans Eriksen – for 1 år
 Charlotte L. Povlsen – 2 år
 Suppleant Ulla Madsen – 1 år
 Repræsentanter til ØBG repræsentantskabsmøde(mulighed for fem).Bestyrelsen samt
evt. supplement.
 Revisorsuppleant Martin S. Klausen
Der var genvalg til alle ovennævnte.
Kasserer John Madsen og revisor Jørgen Greve var ikke på valg
8. Eventuelt
Her var der kaffe og brød.
Hans takkede Jørgen for dirigenthvervet.

