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Som sædvanlig startede vi med fællessang og valg af ordstyrer og referant, og igen i år blev posterne fordelt mellem Steen O. og Erik S.

Formandens beretning
Torben konstaterede at vores grusbanetid sidste år var programsat til kl. 19.30, præcis som i år. Til næste vintersæson får vi ingen grus-
banetid da en kunststofbane er planlagt.

Knuds Cup sidste år blev vundet af Vidar, Jess, Jens og Steen B. Dette var også jubilæumsår for Knuds Cup, 10år.

På turneringssiden havde vi i år et 7-mands og et 11-mandshold med i turneringen, dog i hver sin aldersgruppe. 11-mandsholdet endte
lidt ufortjent i bunden med 8 point for 14 kampe. I en enkelt kamp havde vi en lidt sjov begivenhed da vi på holdet havde en far og to
sønner med på holdet, men vi nævner ingen navne.

7-mandsholdet har i år været den store succes, holdet endte på førstepladsen i A-rækken med hele 42 point for 20 kampe.Kurt har gjort
det rigtigt godt som holdleder i år.

Efteråret byder på træning hver mandag, og i år har vi også tilmeldt et 11-mands grad super hold  til en vinterturnering arrangeret af
Ølstykke.

Vi har haft mandefald i foreningen, Johnny Hansen har meldt sig ud, og jeg mener også at Max er færdig i klubben. Det ser dog ud til
at vi har fået tilgang af  Ole Brix.

Vi har også været ramt af sygdom, da Johnny Holm og Poul N. har døjet med forskellige dårligdomme.

Der har været en del jubilæer i år Kurt 10 år, Jan J og Tage 25 år; Steen O. 30 år, Ole J. 40 år i MB. Af runde fødselsdage har der været
5 stk. alle blev 60 år. Et enkelt sølvbryllup blev det også til, Marianne havde holdt Poul N. ud i 25 år.

Sommerturen til Ribe var stor en succes, selv om vi igen i år tabte lørdagens kamp.

Regnskab
Regnskabet blev fremlagt af Siggi og derefter vedtaget. Fremover bliver overskuddet i fælleskassen adskilt i tre kolonnner i regnska-
bet: Overkud ølkasse - Overskud fra grill arrangementer - Overskud fra Knuds Cup

Valg af bestyrelse - Alle blev genvalgt

Sommertur 2015 - ingen afstemning da det allerede nu er besluttet hvor turen går hen (hemmeligt)

Årets høst, 11-mandsholdet                                                                    Året høst 7-mandsholdet
Flest kampe: Tage med 15 kampe                                                             Flest mål:    Jess    
Flest mål    : Jan Jørgensen og Jess hver med 5 mål                                   Året spiller: Jess
Årets spiller. Bent Bruun med 21 stemmer

I år blev der ikke udleveret dummegaver da der ingen kandidater var til titlen.

Oprykning af 11-mandsholdet til Grand Super
Der blev afholdt afstemning om vi skulle rykke et alderstrin op til Grand Super, afgørelsen blev et enstemmigt ja, kun Lars undlod at
stemme.

Vedtægtsændringer: Bestyrelsen havde tre af slagsen, alle blev vedtaget. Af andre ændringer som ikke berører vedtægterne blev det
bestemt at årets overskud bruges til fælles arrangementer og derfor ikke mere overføres til medlemmerne.

Gennemgang af Svets hjemmeside: Siggi gav en kort orientering om Svets hjemmeside og spurgte om hvor mange der brugte den,
resultatet blev, efter håndsoprækning, at ca. 1/3 del af medlemmerne bruger den ca. 1 gang om måneden. Siggi vil nu forsøge sig med
et nyt tiltag, nemlig video på you tube. I den forbindelse blev han af generalforsamlinge gjort opmærksom på at der kunne være nogle
juridiske problemer med dette.

Under eventuelt blev der gjort opmærksom på de tre næste aktivitetsdage: Knuds Cup 15. dec. - Forårsmøde: 23. marts 
Sommerfest: 12. juni  

Nu blev det endelig tid til julefrokosten


