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Forårsmødet 23. marts 2015

Forårsmødet blev som sædvanlig afholdt på Skomagerhuset og traditionen tro startede vi med veteransangen,
derefter gik vi over til spisningen. Biksemad med spejlæg var menuen.

Efterhånden blev alle færdige med at spise og der blev valgt en ordstyrer og en referant-Steen O. + Erik S.
Velkomst til nye spillere

Af nye spillere var der kun en enkelt, så der blev budt velkommen til Ole Brix.
Formanden om nyt fra OBS49

Næstformanden og formanden deltog i årsmødet, og her blev udleveret turneringsprogram for sommerturnerin-

gen 2015. SVET har tilmeldt sig til grand-superveteran 11-mands i sommerturneringen, samt et 7-mandshold i
pokalturneringen.

Af andet nyt fra OBS som har vores interesse blev der foretaget en vedtægtsændring som gør at der kun er pokal
til vinderen i pokalturneringen og uafgjorte kampe afgøres ved straffe (ingen omkamp).

Der var også et forslag om indførelse af 8-mandshold istedet for 7-mandshold, men forslaget blev trukket og et
nyt vil blive fremlagt næste år.

Bestyrelsen i OBS bliver ændret da kasseren Jan Ynborg ønsker at træde af, Jørgen Peter Hansen fra bestyrelsen
bliver ny kasserer, og Jan menigt medlem af bestyrelsen.
Eriks kampprogram

Erik Jørgensen havde vanen tro lavet et fint program for turneringen 2015, her kan alle se hvilke kampe de skal
være med i og hvornår de skal give øl.
Kurts status for 7-mandsholdet

Kurt kunne med stolthed fremvise pokalen for 7-mandsholdets førsteplads i grand super rækken. Desværre må
vi til næste år trække holdet, da vi bliver for få spillere til både et 7-mandshold og et 11-mandshold.
Sommerfest med fruer bliver fredag den 12. juni 2015 på Marklodden
Sommertur 4-5-6 september 2015 arrangeret af Erik J, så derfor hemmelig destination
Eventuelt

Kurt kom med en status på vinterturneringen. En vinterturnering hvor vi endte på en flot 2. plads.

Kurt anbefalede Erik J. at opkræve kampafgift på Mobil Pay, det havde han selv gjort med succes i vinterturneringen.

Jens havde også en kommentar til vinterturneringen, han savnede mandagshyggen hvor vi alle var samlet til træning og kammeratlig samvær, og håbede at vi til næste år ikke deltog i denne turnering.

Flere spillere på mødet havde samme mening som Jens, så det ser ud til at vi næste år vender tilbage til de gode
gamle mandage med træning for alle.

