
Velkommen 

 

Årets ”En rigtig OB Old Boys”. Vandrepokal tildeles Ulrik Brockstedt-Hansen. Efter overgangen fra 

serie 3 til old boys har Ulrik fastholdt sit engagement og sin dejlige evne til at være selvkørende. Det 

har været en fornøjelse at følge arbejdet med at holde sammen på holdet og klø på, også når 

resultaterne måske ikke var de bedste. Det er med stor fornøjelse, at Old Boys i år tildeler 

vandrepokalen ”En rigtig OB Old Boys” til Ulrik. 

 

Årets døde, som var medlem af Old Boys Foreningen – Henrik Kamp Madsen. Bjarne Nielsen. 

Mindeord fra Peter Nielsen. 

 

 

PUNKT 1. Valg af dirigent 

 

Michael Buchholtz udpeget af bestyrelsen. 

 

PUNKT 2. Bestyrelsens beretning 

 

GENERELT: 

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2020: i januar, et konstituerende møde efter generalforsamlingen i 

juni, samt i august og oktober. 

 

SPORTSLIGT i 2020: 

 

Old Boys 1. Vi mistede holdet efter et længere forløb, som blev omtalt på sidste års 

generalforsamling. 

 

Old Boys 2 i OB70.Ulrik Brockstedt-Hansen og Brian Strøyer Hansen. Et godt, selvkørende team.  

 

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

tager sommersæsonen og Erik vintersæsonen. 

 

Grand Old Masters, eneste hos FBU. Bjarne Arboe og Asger Rasmussen. 

 

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

Poulsen. 

 

Efter at vi havde mistet et Old Boys-hold, fik vi et nyt. En del unge trænere, især fra Akademiet, samt 

Superligaens fysioterapeut Daniel Borgen som tovholder. 

 

Ingen mesterskaber i 2020. 

 

SOCIALT: 

 

B93 - udsat. 

 

Veterantræf – udsat. 

 

Juleand for ledere – aflyst. 

 

Træner/leder-turen for 2019 blev afholdt i februar 2020. Turen gik til Leipzig. 

 

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

 

Loppemarked - aflyst. 



Julebanko - aflyst. 

Salg af julekalender, Ulrik Præstegaard skaffede noget indtægt. 

 

Vi tjente meget mindre på stadion i 2020, da det telt, vi tidligere havde betjent, blev overtaget af 

andre. 

 

TAK TIL ALLE HOLDLEDERE 

 

TAK TIL BESTYRELSESKOLLEGERNE: 

Peter Nielsen 

Claus Eder 

Grethe Hansen 

Ulrik Præstegaard 

Bjarne Arboe  

Steen Bergstedt 

Finn Stærmose 

Robert Olsen, som trak sig grundet sygdom 

Karsten Langer, som nu udtræder 

 

Der var ingen kommentarer til beretningen. 

 

 

PUNKT 3. Regnskab fremlægges – Peter Nielsen 

 

Regnskabet blev udleveret og gennemgået af Peter. Regnskabet blev godkendt. 

 

PUNKT 4. Indkomne forslag – fra bestyrelsen: vedtægtsændring 

(indkaldelse til generalforsamling via hjemmeside og sociale medier) 

 

Forslaget blev vedtaget, men kræver en ekstraordinær generalforsamling for at blive endeligt 

godkendt. Denne afholdes 22.6. kl. 09.30. Vedtægtsændringen fremgik af indkaldelsen. 

 

PUNKT 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 

 

Forslag om genvalg af Bjarne Arboe, Grethe Hansen, Steen Bergstedt og Jan Johansen for 2 år. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år. 

 

Desuden: 

 

Forslag om genvalg af revisor, Søren Jensen 

Forslag om genvalg af revisorsuppleant, Asger Rasmussen 

 

De medlemmer, der var på valg, blev genvalgt. Det samme blev revisorerne. 

 

Karsten Langer udtræder. Tak til Karsten for mange, mange års trofast arbejde med alt, hvad der 

vedrører det digitale, med annoncer til loppemarkeder og meget andet. Karsten har lovet også 

fremover at være til rådighed for opgaver, som netop han er så god til. 

 

 

 

PUNKT 6. Foreningens fremtidige virksomhed 

 

SPORTSLIGT: 

 



Året er jo ikke startet som forventet grundet coronavirus. Vores 65’ere har valgt først at spille 

turnering i efteråret. 

 

Alle holdledere fortsætter. Daniel Borgens old boys-hold kører. Ulrik og Brians old boys-hold kører, 

men forventer at rykke op i Super Old Boys i 2022. Desuden er Veteran og 65’erne hos OB70, mens 

Grand Old Masters fortsætter hos FBU.  

 

Desuden har vi haft den store glæde, at en række ”gamle” OB-spillere er vendt tilbage og spiller på et 

nyt old boys-hold. Også hos OB70. Vi forventer os meget af holdet, både sportsligt og forhåbentligt 

også socialt. 

 

Så selv om vi en overgang var nede på fire hold i Old Boys, så er vi altså nu oppe på seks hold. 

 

 

SOCIALT: 

 

B93 – udsat til 2022. 

 

Veterantræf – måske i efteråret. 

 

De enkelte hold – arrangementer, afslutningsarrangementer - måske. 

 

Juleand for ledere. Altid første lørdag i november. Vi håber, det kan afholdes. 

 

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

Old Boys til næste tur, som nok først bliver i starten af 2022, det må tiden vise. Det hænger sammen 

med det næste punkt: 

 

TJENE PENGE: 

 

Vi har som nævnt mistet det telt på stadion, hvor vi tidligere tjente gode penge. Vi må forvente en 

betydelig nedgang i vores indtægter i 2021. 

 

Loppemarkedet forventes afholdt den 24.-25. september. Grethe Hansen er tovholder som sædvanligt. 

 

Julebanko 1. december. Grethe Hansen er også her tovholder som sædvanligt. 

 

Måske endags-stævner, som kan give noget indtægt. 

 

Der var lidt debat om mulige indtægter. 

 

 

PUNKT 7. Eventuelt 

 

Intet under eventuelt. 

 

Afrunding 

 

Tak til dirigenten 

 

Hurra for OB! 


