Generalforsamling d. 2.2.2021 på Sabro Kro – er aflyst grundet corona.
Formanden kunne derfor ikke byde velkommen til den 58. Generalforsamling i ØOB.

Valg til bestyrelse.
På valg efter tur: Knud E. Holm og Magnus Nielsen. Valg af
bestyrelsessuppleant(er): Kim Rasmussen.
Alle har accepteret at forsætte indtil der kan foretages et reelt valg på
næste generalforsamling
Regnskab og budget: Regnskabet er godkendt af revisor Steen Platz og kan
sendes til de der ønsker at se det. Send mail til formanden: knud@oob.dk.
Formandens beretning:
Efter en god Generalforsamling i 2020, hvor der var ca. 125 tilstede i salen – men
hvor der som sædvanlig desværre manglede en del klubber at være
repræsenteret på mødet - skal vi endnu engang på det kraftigste appellere og
opfordre alle klubber til at sende mindst én repræsentant – som også anført i
vore love.
Ca en måned efter Generalforsamlingen blev Danmark lukket ned pga. corona.
Vi prøvede løbende om der var mulighed for at komme til at spille måske i
maj/juni – men måtte desværre se alle tiltag blive annulleret af smittefaren..
Så der blev slet ikke spillet en eneste kamp i foråret og vi besluttede derfor i
bestyrelsen, at der ikke skulle uddeles pokaler mv – da vi ikke mente det ville ha’
nogen relevans efter kun at ha’ spillet 7-8 kampe om efteråret.
Som sædvanlig blev der sendt reminder ud til alle omkring ændringer til den nye
sæson 20/21 – som skulle være os i hænde senest 31.5.
Vi fik næsten 30 ændringer – desværre også en del der først kom langt ind i juni
– men alle ændringer blev nået.
Da vi SKAL ha’ turneringen lavet til omkring d. 20. juni og den også skal gennem

DBU til tastning – kræver det at vi har alle ændringer på plads i god tid før denne
dato – da der også er en forberedelse med at få kredsene til at ”gå op”.
Så for alles skyld vil vi bede om at få evt. ændringer til ovennævnte dato – hvis
ikke I har adviseret os om at I har evt. ændringer som kommer senere.
Turneringen blev udsendt i slut juni – og vi havde et par justeringer i løbet af juli
– men alt var på plads til turneringsstart 5. august. Efterårssæsonen gik rigtig fint
– og med coronaen hængende over hovedet håbede vi det bedste. Et par hold
var nervøse for at komme til Århus – og fik flyttet kampene – men ellers
oplevede vi kun 2 hold som fik konstateret en smittet i spillertruppen. De fik råd
og vejledning om hvordan de skulle forholde sig, og fik deres næstkommende
kamp flyttet indtil alle var blevet testet. Så stor tak og ros til jer alle for at
komme godt igennem dette specielle efterår.
Nogle få kampe blev også afviklet efter 9:9 reglen (kan ses i vore love og regler).
I begyndelsen af december var vi så desværre nødt til at skride til en sørgelig
afgørelse. Vi var nødt til at aflyse Generalforsamlingen 2. februar. 2021 –
grundet coronaens tag i befolkningen og de restriktioner der er fulgt med.
Om vi gennemfører en Generalforsamling senere på året, eller vi venter til den
næste ordinære Generalforsamling i februar 2022 – må tiden vise.
Foreløbig har vi bedt jer om at indbetale kontingent senest d. 5. februar, i
henhold til de hold I deltager med i turneringen 20/21.
Desuden skal vi ha’ evt. ændringer til jeres hold til næstkommende turnering
med opstart til august 2021 – senest d. 31. maj.
Vi håber og tror at forårsturneringen kan starte til planlagt tid. En væsentlig del
af befolkningen vil være vaccineret til den tid, og pt. ser smittetallene gode ud.
Samtidig går vi mod varmere tider – hvilket i sig selv er godt nyt for alle i forhold
til corona. Så vi krydser fingre for at alle har det godt og er klar til at komme på
græs.
Vi håber i år også at kunne lave en 50/7 mands kreds – så hold jer ikke tilbage.
Hvis vi får 5 hold med laves der en kreds. Ydermere kigger vi på at få lavet en
65/5 eller 65/7 mands kreds hvis der er stemning for dette.

Vi har i sæsonen 174 hold med – flere og flere i 7 mands kredsene – som
desværre minimerer antallet af 11 mands hold.
Men sådan er udviklingen lige pt.
Igen i efteråret har vi konstateret få røde kort.
Stor tak til DBU for samarbejdet med turneringen og stor tak og ros til
holdlederne for at få indrapporteret resultater hurtigt efter kampene
Husk at man her I foråret IKKE må flytte kampe i A-grupperne til efter sidst
fastsatte spilletidspunkt. Vi har hvert år gjort opmærksom på at i A-grupperne
kan dette IKKE lade sig gøre. Dette skyldes følgende:
1. Bestyrelsen ved på forhånd hvilken dag pokalen skal overrækkes.
2. Ingen må ha’ fordel af at spille på andres resultater.
(Samme regler som i CL)
Kampe i A-grupperne, der er spillet efter sidste spilledato (iflg. turneringsplanen)
vil ikke tælle med om mesterskabet!!! Dette er også pointeret i vore spilleregler.
På nær 60/7 mands – hvor der er 2 A grupper – er der i alle andre aldersgrupper
med mere en kreds: 1 A Gruppe samt 1 eller 2 B grupper. Vi har ingen C grupper
Op og nedrykninger afgøres af Turneringsudvalget alt efter styrkeforhold – som
der er blevet givet carte blanche til – på G.forsamlingen for mange år siden.

Mesterskabs-pokalerne vil blive overrakt i juni på sidste spilledag til de hold der
har vundet mesterskabet i de enkelte aldersgrupper. Pokalen er til ejendom.
Vandrepokalen (Børge Steensen vandrepokal) skal overrækkes i 30 års rækken.

Klubber/hold i 20/21 turneringen kan ses på hjemmesiden. Der kommer
selvfølgelig en opdateret version når vi starter ny turnering til august. HUSK i
øvrigt at sidste frist for ændring af hold/nye tilmeldinger er d. 31. maj.
Turneringen bliver sendt ud i slutningen af juni.
Sidste år spurgte jeg på Generalforsamlingen om hvor mange der har en
kunststofbane?? Vi vil gerne ha’ en oversigt over alle klubber der har en
kunsstofbane. Det kan vi bruge i forbindelse med evt. flytning af kampe/lægge
kampe sidst i efteråret. Så gi’ os gerne en melding om dette.

Betaling af kontingent. Alle skal i år benytte sig af enten at indbetale via
overførsel til vores bankkonto: 2267 5496 514 795 eller indbetale på et af de 4
mobilnumre vi har opgivet (står både i mailen fra december samt på
hjemmesiden) HUSK at skrive klub/alder på indbetalingen – ellers kan vi ikke se
hvem der indbetaler. Man skal betale for de hold man har med i 20/21
turneringen. De der evt. får flere hold med fra den nye sæson til efteråret betaler
så pt. 300 kr. for en halvsæson. Skulle der være klubber der får færre hold med,
får de til gengæld penge retur. Alt dette ordner vi i juli måned.
Slutteligt –
I år (3. juli) bliver vores kasserer 80 år. Godt klaret Sven.
Tak til DBU Jylland – Peter, Johnny, Benjamin og Elin
Tak for godt samarbejde i året til den øvrige bestyrelse. Håber det vedbliver
sådan i mange år fremover.

