
S U P E R V E T E R A N E R N E

Forårsmøde 25. marts 2013

Forårsmødet blev som sædvanligt afholdt på skomagerhuset, hvor vi efter at have afsunget klubsangen gik over
til middagen. 

Steen O. blev valgt som ordstyrer og Erik S. som referant.

Herefter blev det formandens tur til at redegøre for nyheder fra OBS49. Her var det store samtaleemne vores
tvangsnedrykning fra B til C-rækken. 
På trods af vores placering over nedrykningsstregen blev vi til et C-række hold i 2013. Årsagen hertil var tek-
ninske årsager, noget med for mange B-række hold og for få C-række hold, der blev således hele 5 nedrykkere
fra B-rækken. 
I år fik de hold der var repræsenteret ved årsmødet udleveret et stk. fodbold med sammenslutningens logo på.

Så nåede vi til det punkt som vi alle havde set frem til, Erik J. store spilleplan, hvor hver enkelt spiller kan se
hvornår de er på holdet.
I år har vi jo også et 7-mandshold som Kurt skal være holdleder for, men Kurt havde meldt afbud til mødet, så
her måtte Erik J. træde til og redegøre for dette.
Som hovedregel bliver 7-mandsholdet besat med de spillere som er sat på træningsholdet. 

Sommerfesten afholdes den 14. juni 2013 - med damer. Poul Nielsen undersøger om vi kan være i forsamlings-
huset på Marklodden.

Sommerturen 6-7-8 september - Her var hele 12 byer vi skulle stemme om, og her faldt valget på Vejle, som fik
11 stemmer. Det blev bemærket at landskampen vi altid ser om lørdagen på vores sommertur, bliver afviklet alle-
rede fredag.

Under eventuelt nævnte Erik J. at vores første kamp den 8. april højst sandsynlig vil blive udskudt på grund af
vejrliget. Erik vil prøve at få den afviklet på udebane da HGI er i besiddelse af en kunststofbane.

24 medlemmer var mødt op til forårsmødet. 


