
Velkommen 

 

 

Årets ”En rigtig OB Old Boys”. Vandrepokal tildelt Asger Rasmussen. 

Sølvnål 2007. Mange forskellige opgaver i årenes løb– både i fodbold og i bordtennis. De seneste mange 

år som holdleder i Grand Old Masters. Asger er et engageret menneske og en rigtig OB Old Boys. 

Desuden: At være revisorsuppleant i OB Old Boys er måske ikke den mest krævende opgave, Asger 

har haft, men vi er glade for, at du er klar til at træde til. 

 

Årets døde, som var medlem af Old Boys Foreningen – Børge Jakobsen. Børge var en meget engageret 

holdleder, seneste hos Grand Old Masters, også langt oppe i alderen. Det var flot at være holdleder, når 

man er over 90! Til sidst kunne bentøjet ikke rigtigt mere, men han fulgte alligevel sit hold så godt han 

kunne. Vi mistede Børge i starten af i år. Lad os rejse os og mindes Børge Jakobsen. 

 

 

PUNKT 1. Valg af dirigent 

Michael Buchholtz udpeget af bestyrelsen. 

 

PUNKT 2. Bestyrelsens beretning 

 

GENERELT: 

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2019: i januar, et konstituerende møde efter generalforsamlingen i 

marts, samt i april, august og oktober. 

 

 

SPORTSLIGT i 2019: 

 

Old Boys 1, OB70.  Oscar Iversen og Mark Blæsbjerg. Havde Stons som holdleder med stor succes. 

Næstbedst på Fyn. 

 

Old Boys 2 i foråret, OB70.  Rykket over til Old Boys fra Serie 3. Nr. 7 i deres pulje. Ulrik Brockstedt 

Hansen og Brian Strøyer Hansen. Et godt, selvkørende team. 

 

Veteran, rykket i OB70, Torben Søgaard og Erik Rahbek. Jesper Borg er med omkring holdet, da 

Torben tager sommersæsonen og Erik vintersæsonen. Nr. 4 i deres pulje. 

 

Grand Old Masters, eneste hos FBU. Bjarne Arboe og Asger Rasmussen. Assens vandt en halvsæsonen 

og vi vandt den anden. 

 

Bronzeholdet (65-holdet) - OB 70, Niels Skyt Jensen, Jens Andersen, Ulrik Præstegaard, Roald Poulsen. 

Vandt som sædvanligt det hele. 

 

EFTERÅR: 

I efteråret fik vi et ekstra hold i Old Boys. En del unge trænere, især fra Akademiet, samt Superligaens 

fysioterapeut Daniel Borgen. Fik lov at spille uden at spille om points i OB70. Dette hold er nu Old 

Boys 2, og det tidligere Old Boys 2 er Old Boys 3. 

 

Vi er altså nu gået fra 4 til 6 hold i Old Boys. Det synes jeg, er ret flot. 

 

I Albani-vinterturneringen vandt spillere fra det nye Old Boys 2 deres pulje. 

 

 

Spillersæt, Hummel – er nu leveret til en meget favorabel pris. 

 

 



SOCIALT: 

 

B93 – en dejlig tur. Vi vandt kampen og havde en fin aften på Bakken, flot arrangeret af B93. 

 

Veterantræf – fint foredrag fra Jesper Hansen og en god, velbesøgt dag. 

 

De enkelte hold har afholdt arrangementer, f.eks. Champions League aften med spisning, samt 

afslutningsarrangementer. 

Medlemmer af Old Boys Foreningen får 100 kr. til afslutning. 100 kr. til veterantræf. 

 

Juleand for ledere, en dejlig aften med særdeles god mad fra den nye kok, Thomas. Børge vandt Oscar-

turneringen! 

 

Træner/leder-turen for 2019 endte med at blive afholdt i februar 2020. Turen gik til Leipzig og var en 

fin oplevelse for deltagerne. Old Boys, OB Amatør og Selskabet bidrog, så deltagerprisen kunne holdes 

meget langt nede – kr. 500 for bus, hotel og billet til kampen mellem RB Leipzig og Mönchengladbach. 

 

 

TJENE PENGE, ud over ”kontingent” til Old Boys Foreningen: 

 

Loppemarked i april, Grethe Hansen, overskud over 2.500 kr. 

Julebanko, i december Grethe Hansen, overskud: over 5.000 kr. 

 

Vi tjente rigtigt gode penge på stadion i 2019, hvor vi havde til opgave at betjene folk, der havde købt 

adgang til et telt i hjørnet ved ”den høje målende”. 

 

Disse indtægter betød, at det kunne lade sig gøre at indkøbe oppustelige bander. Det endte med, at OB 

Old Boys var i stand til at betale hele udgiften på godt 27.000 kr. Banderne bruges af de små i OB og 

fungerer fint. 

 

 

TAK TIL ALLE HOLDLEDERE 

 

TAK TIL BESTYRELSESKOLLEGERNE: 

Peter Nielsen 

Claus Eder 

Grethe Hansen 

Ulrik Præstegaard 

Robert Olsen  

Karsten Langer 

Bjarne Arboe, og 

Finn Stærmose som suppleant. 

 

Det var slut på beretningen. 

 

 

PUNKT 3. Regnskab fremlægges – Peter Nielsen måtte melde afbud Fremlagt af Jan Johansen 

 

 

PUNKT 4. Indkomne forslag – ingen 

 

 

PUNKT 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 

 

Forslag om genvalg af Peter Nielsen, Ulrik Præstegaard, Claus Eder og Karsten Langer for 2 år. 



 

Robert Olsen er på valg i år, men ønsker ikke genvalg. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år, dvs. Bjarne Arboe, Grethe Hansen, Steen Bergstedt 

og Jan Johansen. 

 

Forslag om nyvalg af Finn Stærmose til bestyrelsen. Finn var tidligere suppleant. 

 

 

Desuden: 

 

Forslag om genvalg af revisor, Søren Jensen 

Forslag om genvalg af revisorsuppleant, Asger Rasmussen 

 

Tak til Robert Olsen for mange, mange års trofast arbejde i stadionboderne og medlemskab af Old Boys 

bestyrelsen. Nogle år næsten alene om tjansen på stadion, nogle gange med familien, men Robert gav 

aldrig op. Heller ikke, selv om helbredet ikke altid var det bedste (erkendtlighed til Robert – vin og 

blomster). 

 

 

 

PUNKT 6. Foreningens fremtidige virksomhed 

 

SPORTSLIGT: 

 

Året er jo ikke startet som forventet grundet coronavirus. Enkelte hold spiller en kamp eller to her inden 

sommerferien, men ellers bliver det først fra efterårssæsonen. 

 

Alle holdledere fortsætter, undtagen Stons. Det er uacceptabelt, at Stons ikke kan fortsætte som 

holdleder på grund af noget så uvæsentligt som arbejde. 

 

Vores store problem her i 2020 er følgende: FBU meldte ud, at de ville prøve at etablere en Old Boys 

pulje med de bedste hold på Fyn, i første omgang relevant for vores Old Boys 1. Imidlertid lykkedes 

det ikke FBU at få etableret en pulje, og udmeldingen om dette kom for sent til at vi kunne få tilmeldt 

holdet hos OB70, hvor holdet spillede tidligere. Grundet corona fik dette så ikke nogen betydning her i 

foråret, men i dag ved vi endnu ikke, hvordan efterårssæsonen bliver for vores bedste, unge Old Boys-

hold. Dette er stærkt bekymrende og stærkt utilfredsstillende, men vi arbejder på at finde en løsning. 

 

Øvrige hold er på plads. Old Boys 2 og Old Boys 3, samt Veteran og 65’erne er hos OB70, mens Grand 

Old Masters fortsætter hos FBU.  

 

 

SOCIALT: 

 

B93 – planlagt hos os til slutningen af august. Afventer endelig beslutning. 

 

Veterantræf – først i efteråret. 

 

De enkelte hold – arrangementer, afslutningsarrangementer. 

 

Juleand for ledere. Altid første lørdag i november. 

 

Vi vil meget gerne have en træner/leder-tur igen. Om økonomien kommer til at tillade et bidrag fra Old 

Boys, det må tiden vise. Det hænger sammen med det næste punkt: 

 



TJENE PENGE: 

 

Vi har mistet det telt på stadion, hvor vi tjente gode penge i 2019. Selskabet har solgt teltet til en af 

sponsorerne, som altså har overtaget betjeningen der. Vi må forvente en betydelig nedgang i vores 

indtægter i 2020. 

 

Desuden havde vi håbet at kunne tjene penge på at være hjælpere til et Øens Hold-stævne her på OB. 

Indtil videre ser det dog sløjt ud, da vi ikke har mulighed for at sørge for overnatning til de mange 

spillere i lyset af de strikse regler, der gælder for overnatningssteder. 

 

Loppemarkedet blev aflyst i april. Nu bliver det lørdag den 26. september. Husk at støtte.  

 

Julebanko i december som sædvanligt. 

 

 

PUNKT 7. Eventuelt 

 

 

 

Afrunding 

 

Tak til dirigenten 


