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Generalforsamling/julefrokost 6. november 2015
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

Vintertræningen sidste år var desværre igen med sen start, 19.30. I år har vi fået et lidt bedre tid da vi allerede har banen fra kl. 18.30.
Den lovede kunststofbane er blevet lovet færdig i slutningem af november 2015, og så må vi se om vi kan få tid på den.

I år havde vi et hold med i 11-mands Grandsuper veteran vinterturnering. Holdet blev ledet af Kurt, og på trods af at vi nogle gange
havde mandskabsmangel fik vi en ærefuld 2. plads kun overgået af Ølstykke.

Vi har i år besluttet ikke at deltage i vinterkampe, da det gav problemer med at gennemfører vores normale vintertræning.
Knuds Cup 2014 blev vundet af Lars B, Knud A, Ole Lisberg og Torben. Vi afholder Knuds Cup i år, den 14. december 2015.
I sommerturneringen 2014 stillede vi for første gang op i Gransuper veteran.I forårets kampe skuffede vi og endte på en 5. plads af 6
hold, så i efteråret måtte vi spille i taberpuljen. Her gjorde vi det rigtig godt og endte på en 2. plads efter Virum.

Af tilgang til holdet har vi fået Knud Vang og Erik Olsen. Knud har været med i flere kampe, og gjort det godt. Erik O deltager kun i
træning.

Vi har desværre også mistet, Poul N døde den 17. september 2015. Via Siggi havde Marianne sendt en hilsen til genneralforsamlingen,
og doneret en kasse øl til julefrokosten.

Johnny Holm har også valgt at stoppe sin aktive karriere, han spillede sidste kamp d. 15. juni 2015. Efter 22 kampe og 71 mål, det vig-

tigste var i Ande Cupen som vi derved vandt og fik 3000 kr. i kassen. Johnny kikker dog jævnligt forbi træningsbanen og omklædnings-

rummet for at drikke en øl eller to.

Af jubilæer kan nævnes følgende: Finn og Teddy 150 kampe - Knud A og Steen B. 250 kampe
Runde fødselsdage

: Lars B. 50 år, Jan W. 60 år, Poul. 60 år, Teddy 70 år, Ole J. 75 år + et guldbryllup
Ib Aage 80 år

Sommertueren i år gik til Fyn med stop i Refsvinge og afslutning i Odense, igen lod vi vores værter vinde.

Afslutningsvis havde vi også en kamp mod CP landsholdet den 19. september i Smørum. Den kamp tabte vi også.
Regnskab

På grund af Siggis fravær (skadet ved træfældning) blev det Ole J. der fremlagde det, og det blev naturligvis godkendt.
Valg af bestyrelse: Hele bestyrelsen blev genvalgt
Sommertur 2016: Ole Lisberg havde et forslag om en tur til Berlin/Hamborg, generalforsamlingen mente det var gode forslag, men
Jens mente at rejsetiden var for langt, specielt når vi skal hjem. Len foreslog at vi måske kunne flyve for at spare tid.
Som sædvanlig blev der stemt om byer til sommerturen, hvor afgørelsen træffes på forårsmødet 2016.

Årets høst: Flest kampe: Steen O. 15 kampe - Flest mål: Steen O. 19 mål - Årets spiller Jan Jørgensen med 26 stemmer.
Uddelegering af arbejdsopgaver

Erik J. ønsker at blive aflastet fra nogle af hans mange opgaver på holdet. Torben mener at man bør hjælpe Erik lidt mere i det daglige, f.eks. når bamsetælleren ikke er til stede bør der være en anden der træder til, så det ikke er Erik der overtager den opgave.

Erik ønsker også at blive aflastet som udskiftningsleder, her blev Kurt forslået, han var ikke afvisende og han vil tænke over det.
Alle var enige om at Erik J. er en svær mand at undvære og man bør give ham lidt aflastning.

Efter mange meninger og kommentarer blev det beslutet at bestyrelsen vil diskuterer problemerne omkring fornyelsen på holdet.

