
Generalforsamling, OB Old Boys Forening, 26. marts 2022 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Michael Buchholtz blev valgt til dirigent. 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning 

”Det forløbne år kom desværre til at ligne året før i et vist omfang. Det var kendetegnet af corona-
pandemien. Dog lykkedes det at afholde et par arrangementer. Vi fik afholdt loppemarked i april, 
dog uden den store succes. Det overvejes, om dette skal fortsætte. Julebanko fik vi også afholdt, 
og det fortsætter vi med. Tak til Grethe for den store indsats. På stadion var det et dårligt år. Efter 
vi har mistet teltet i ”den høje målende”, er det meget begrænset, hvad vi har tjent. Alt i alt kan 
man sige, at den nye bestyrelse får nok at gøre med at tjene penge. For der skal helst være både til 
ungdommen på OB og til sociale arrangementer i Old Boys.  

På den sportslige side kan jeg nævne, at vores 65’ere atter blev Fynsmestre, og at vores nye 
ambassadørhold blev Danmarksmestre. Det var en dejlig dag i Hvidovre, hvor Old Boys bestyrelsen 
var inviteret med i bussen.  

Tillad mig efter 5 år som formand at gøre status. Hvad er gået godt, hvad har været den største 
glæde. Den største glæde har været det ambassadørhold, vi nu har i OB Old Boys.  

Den største glæde i forhold til ungdommen på OB har været, at vi kunne betale for de oppustelige 
bander, som finder stor anvendelse. Den største glæde i forhold til det sociale har været, at det 
lykkedes os at få genoplivet tidligere tiders træner/leder-tur, hvor vi har været i Hamborg og i 
Leipzig, inden coronaen lagde sin klamme hånd på det hele. 

Det er også grundet coronaen, at vi ikke har kunnet afholde veterantræf, ligesom det traditionelle 
samarbejde med B93 har været stillet på pause.  

Lad os håbe, at der venter lysere tider forude. Jeg ønsker den kommende bestyrelse held og lykke 
med deres arbejde. Lad mig slutte med at sige tak for samarbejdet til mine kolleger i bestyrelsen 
og tak til holdlederne. 

Odense, 26. marts 2022 

Jan Johansen” 

 

Pkt. 3. Regnskabet 

Regnskabet blev fremlagt af Peter Nielsen og vedtaget uden kommentarer. 

 

Pkt. 4. Indkomne forslag 

Det indkomne forslag til vedtægtsændring blev ikke vedtaget. Derfor besluttede den opstillede 
bestyrelse at trække sig. Dermed blev generalforsamlingens punkter 5-7 udsat til den 19. april.  



19. april. Generalforsamlingen fortsættes under ledelse af Jørgen Kristensen som dirigent. 

 

Pkt. 5. Valg til bestyrelse og revision 

Den opstillede bestyrelse og de opstillede revisorer blev valgt. 

Bestyrelse: Michael Buchholtz (formand), Claus Eder, Peter Nielsen, Grethe Hansen, Ulrik 
Præstegaard, Steen Bergstedt, Steffen Nielsen. 

Ekstern revisor: Søren Jensen. Intern revisor: Asger Rasmussen. 

 

Pkt. 6. Foreningens fremtidige virke 

Følgende blev oplæst af dirigent Jørgen Kristensen under fravær af den nye formand, Michael 
Buchholtz: 

”Af praktiske hensyn sparker vi punktet til hjørne. Jeg ved, at der allerede er flere gode ideer til, 
hvordan vi fremtidigt styrker foreningen. Det gælder såvel arrangementer samt foreningsstruktur. 
Derfor skal vi snarest muligt finde en dag, hvor alle har mulighed for at deltage. Det kunne 
eksempelvis være en lørdag formiddag. Så kan vi bruge et par timer på, at få vendt alle 
muligheder/forslag samlet, og efterfølgende få taget beslutning om iværksættelse af disse. Jeg er 
sikker på, at foreningen efterfølgende vil være styrket i forhold til nuværende situation.  
 
Slutteligt vil jeg blot sige, at jeg ser frem til at komme i gang. Forhåbentligt kan vi få sparket lidt liv 
i tingene igen, ovenpå et par hårde år præget af corona.  
Ligeledes vil jeg også sige, at det er vigtigt vi nu får rundet dette års generalforsamling af på en 
ordentlig måde. Vi kan ikke være enige om alting, men alle skal have en mulighed for at blive hørt. 
Kun på den måde sikre vi en stærk forening fremadrettet. 
 
Odense, 18. april 2022 
 
Michael Buchholtz” 
 
 
Pkt. 7. Eventuelt. 
 
Intet. Der blev afsluttet med tre gange hurra for OB. 
 


