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

Forårsmøde 26. april 2012

1 -2. velkomst + spisning
Forårsmødet den 26. marts blev afholdt i Skomagerhuset, hvor vi som sædvanlig startede mødet med vores
klubsang. Derefter gik vi over til spisningen, (biksemad).

3. Valg af referant / ordstyrer
valgt blev Erik S. / Steen Olsen.

4. Nye spillere
Her plejer vi at byde velkommen til nye spillere, men i år har tilgangen været 0.

5. OBS49
Herunder fik vi en orientering fra formand og næstformand, omkring nye tiltag i OBS49. 

6. Kampprogram
Erik J. havde igen i år udarbejdet en spilleplan, over turneringskampe og træning. Denne plan giver et fint over-
blik over kampe og træninger som hver enkelt spiller skal deltage i. På skemaet er også markeret hvornår du skal
give øl.

7. Sommerfest
Det blev bemærket at vi efterhånden er blevet så mange at vi får svært ved at holde det privat, så derfor blev det
besluttet at Poul Nielsen skulle undersøge om fælleshuset i Marklodden er ledigt. Som reserve vil MBs klublo-
kale blive reserveret. Festen afholdes den 8. juni

8. Sommertur
Afstemning om placering af sommertur: Vi havde 10 valgmuligheder lige fra Randers til Koh Samui i Thailand,
Men valget faldt på Nakskov, som fik hele 14 stemmer. Turen foregår 7-8-9 september.

9. Træningskamp
Træningskamp mod Strøby Egede blev en realitet da 13 spillere sagde ja tak. Kampen spilles lørdag 14. april kl.
11.00 i Strøby Egede.

10. Eventuelt
Under eventuelt fik Siggi ordet, han havde under sit arbejde med at lave en hjemmeside for SVET indhentet en
masse data omkring hver spiller. Der havde han erfaret at en del spillere (8 stk.) havde en eller anden form for
jubilæum som udløste en flaske rødvin. Udover ovennævnte jubilarer så fik Per (sygdom) og Benth Monrad
(Jubilæum) hver 3 flasker vin.


