GENERALFORSAMLING

Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. februar 2018 på SABRO KRO
DAGSORDEN
1.
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning.
3.
Kassererens beretning og budget.
4.
Valg til bestyrelse.
På valg efter tur: Tommy Melgaard, Sven Klostergaard og René Gedde. Alle modtager genvalg.
Valg af bestyrelsessuppleant(er): Kim Rasmussen. Modtager genvalg.
5.
Behandling af indkomne forslag.
6.
Valg af revisor: Sten Platz modtager genvalg.
Valg af revisorsuppleant: Ole Rasmussen modtager genvalg.
7.
Optagelse af nye klubber.
8.
Eventuelt
Referat.
Ad punkt 1: Valg af dirigent
 Ole Maltesen foreslået. Ole blev valgt.
 Ole Maltesen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtigt.
 56 klubber var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 56 stemmeberettigede.
Ad punkt 2: Formandens beretning
 Formanden bød alle velkommen til den 55. generalforsamling og indledte generalforsamlingen med
at omtale den ændrede turneringsstruktur.
 Han omtalte derefter klubbernes deltagelse i generalforsamlingen, hvor klubberne jfr. ØOB´s regler
SKAL være tilstede på generalforsamlingen for at kunne deltage i turneringen. ØOB´s bestyrelse har
forståelse for, at der kan være nogle få klubber, der kan være forhindret af den ene eller anden grund,
men da der både bydes på gratis mad og drikke og hyggeligt samvær med klubfolk fra mange andre
klubber, undrer det bestyrelsen, at nogle vælger at blive væk.
Turneringen:
Forår:
 For første gang har turneringsudvalget ikke skullet lave ny turnering fra foråret. Den kørte blot
videre. Enkelte klubber har meldt hold fra i vinterpausen, men ellers har det kørt rigtig godt.
 Baneforholdene har drillet ved forårets kampe, og det har givet lidt udfordringer med en sportslig
afgørelse af disse udsatte kampe.
 Generelt skal det slås fast, at ØOB´s bestyrelse ønsker en sportslig afgørelse af kampene, uanset, om
det er aflysninger med frosne baner – baner på vand eller at holdene løber ind i for mange skader.
Her må man som modstanderhold sætte sig i det andet holds sted og vise fairplay ved at få kampen
afviklet på et andet tidspunkt – hurtigst muligt efter aflysningen. Dårlige baneforhold kan det enkelte
hold IKKE gøre noget ved, og derfor SKAL disse kampe spilles på et senere tidspunkt. Hvis
modstanderholdet evt. har baner der er OK i disse situationer – er der jo nok mulighed for at spille
kampe her i stedet. Hvis ikke man kan blive enige om et tidspunkt fastsætter ØOB et spilletidspunkt,
hvor kampen skal afvikles. (Jfr. ØOB´s love og regler)










Formanden omtalte også kampe afviklet i forbindelse med tordenvejr.
I slutningen af juni blev de Østjyske Oldboys mestre fundet, og i flere kredse var der kamp til sidste
minut om, hvem der kunne løbe med pokalen. Igen i år var Anders Dam og Ib Larsen på banen for at
hjælpe og også Freddy Joseff bød ind med en hjælpende hånd (stor tak til de 3 tidligere
bestyrelsesmedlemmer). Skulle der være andre ”gamle” bestyrelsesmedlemmer, der kunne tænke sig
en lignende tjans senere i år – hører vi da gerne fra jer, ligesom vi selvfølgelig gerne ser jer 3 igen.
Desværre blev der på 2 stadions ikke uddelt pokaler – da hjemmeholdet det ene sted og udeholdet det
andet sted ikke kunne ”stille” hold. Meget unfair overfor de 2 hold der skulle ha’ pokalen overrakt og
ha’ en lille forfriskning fra ØOB.
ØOB´s bestyrelse vil senere på generalforsamlingen komme med et forslag om, at hvis man ikke
møder op til de sidste 3 kampe i foråret - får disse hold en bøde pr. kamp de ikke møder op i.
I foråret havde vi igen ganske få røde kort og ingen disciplinærsager.
Ønsker klubberne ændringer i den holdstatus, de har i den indeværende turnering SKAL de inden den
31. maj give besked til ØOB om deres ønsker.
Alle holdlederne vil i maj måned modtage en mail, hvor de bliver gjort opmærksomme på, at holdet
automatisk var tilmeldt til den nye turnering, hvis vi ikke hører noget fra dem inden d. 31. maj.
I 2017 var der ca. 30 hold, der meldte tilbage før fristens udløb med ændringer af alder mv. – nogle
få var nødt til at melde fra grundet manglende spillere – og så fik vi en 45 års/7 mands kreds op at
stå. Vi håber på samme udvikling som i 40 års, og ser også gerne at 50/7 kommer med på listen til
næste års turnering. Vi endte op med 182 tilmeldte hold, men som nævnt tidligere år vil vi gerne ha’
flere med – så vi kan lave en endnu bedre turnering for jer. Så hold jer ikke tilbage i jeres
klubber/bekendtskabskreds – skub til dem – for at få dem til at røre deres gamle ben igen. Mange kan
måske ikke samle nok til et 11 mands hold – men 7 mands holdene vinder mere og mere frem også.

Efterår:
 Turneringen var knapt kommet i gang, før de første aflysninger løb ind grundet baner under vand,
men det ser ud til at alle efterhånden har fået dem afviklet i slut sept./primo okt.
 Turneringsudvalget har igen haft Ib Larsen med på den centrale midtbane omkring tilvirkningen af
turneringen, der blev lavet den 17./18. juni, så den kunne gøres færdig hos DBU Jylland ugen efter
og blev offentliggjort på nettet ultimo juni.
 I enkelte rækker har der været justeringer på grund af udtrækninger og andre forhold, men generelt er
turneringen af viklet godt.
 Der har været enkelte forespørgsler om ombrydning pr. halvsæson. Vi i bestyrelsen synes
umiddelbart at det er for kort en efterårssæson at vurdere på, men forslag er da velkomne. Hvis der
evt. kunne spilles 2 lørdag/søndagskampe i oktober ville vi da sagtens kunne lave en ombrydning.
 Alle kredse i 2017/18 turneringen – undtagen kreds 19 og 20 – afgøres efter det gode gamle princip,
at det hold med flest point vinder mesterskabet eller kredstitlen, når vi afslutter turneringen i juni. I
kreds 19 og 20 spiller de 2 ettere om mesterskabet i en finale ugen efter at turneringen er afsluttet, på
neutral bane.
 Vi havde sidste år nogle sager omkring brug af ulovlige spillere, ligesom nogen tolkede lidt
forskelligt på vore love om antallet af dispensationsspillere. Dette har vi nu præciseret i vore love og
regler. Der er dog stadig fra tid til anden sager om brug af især for unge spillere. Vi vil igen her i
foråret komme på uanmeldt besøg og kontrollere dette – med risiko for at man kan blive frataget evt.
vundne point.
 Hvis man ikke kan stille fuldt hold er der stadig mulighed for at gøre bruge af 9:9 reglen. Ifølge
DBU’s regelsæt §33.5. – er det muligt for modstanderholdet senest 2 timer før kampstart at meddele,
at kampen skal spilles som 9:9. Man kan selv læse mere om betingelserne.
 Der er blevet spillet et par kampe efter regelsættet.
 Efteråret bød ligesom foråret på færre røde kort og ingen indberetninger!! FLOT FLOT!!
Lidt løst og fast:
 Inden vi går over til overrækkelse af diplomer vil jeg godt benytte lejligheden til at sige stor tak til
DBU Jylland (Johnny og Torsten) for et fremragende samarbejde i 2017. Ligeledes skal der også









lyde en stor tak til (Ib Larsen) – som selvom han stoppede for en del år siden – stadig er fast
ankermand i turneringsudvalget og ”hjernen” bag turneringen. Også stor tak til Anders, Freddy og Ib
for hjælp ved pokaloverrækkelserne.
Også stor tak til holdledere, der for de flestes vedkommende, gør et stort stykke arbejde med at få
resultaterne indrapporteret meget hurtigt efter kampene, så stillingerne er ajour allerede samme aften,
som kampene er spillet, hvilket er til stor glæde for de, der følger med i placeringerne dag for dag.
Det tager under 1 minut at indrapportere et resultat, så gør det straks efter kampe. Tak.
I foråret prøvede nogle igen at flytte kampe til efter sidst fastsatte spilletidspunkt. Vi har hvert
år gjort opmærksom på at specielt i A-grupperne kan dette ikke lade sig gøre.
Årsagen er:
1.
Bestyrelsen ved på forhånd hvilken dag pokalen skal overrækkes.
2.
Ingen må ha’ fordel af at spille på andres resultater.
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.
Der er oprykning fra B-grupperne til A gruppen og nedrykning fra A til B grupperne, når den nye
turnering laves. Hvor mange der bliver rykket op/ned afgøres af turneringsudvalget alt efter
styrkeforhold. Det blev der for en del år siden fra generalforsamlingen givet ØOB´s turneringsudvalg
bemyndigelse til.

Overrækkelse af diplomer til både mestre og kredsvindere



Mesterskabs-pokalerne er uddelt i forbindelse med sidste kamp i foråret 2017. Pokalerne er til
klubben/holdet til ejendom.
Kun en enkelt vandrepokal (Børge Steensen vandrepokal) skal overrækkes i 30 års rækken.

Følgende hold/klubber blev hædret med diplomer/pokaler:
Østjysk Oldboys Mestre:
30
Århus Fremad 2 + Børge Steensen vandrepokal overrækkes
35
Freja Oldboys
40
IF Lyseng
45
Hørning IF
50
AGF
55
VRI
60
Fuglebakken/KFUM
40/7 Århus 1900
55/7 Skovbakken OB (finalesejr over SMIFF 1 – (5-4))
60/7 HOG Hinnerup
--------------------------------------------------------Kredsvindere:
30 Års
kreds 2: Stavtrup IF
35 Års:
kreds 4: HEI
kreds 5: Hammel GF
------------------------------------------------------------------------------------------------40 Års:
kreds 7: Åbyhøj IF
kreds 8: Midtdjurs IF
------------------------------------------------------------------------------------------------45 Års:
kreds 10: Hasle B

kreds 11: Nielstrup/Voldum IF
-------------------------------------------------------------------------------------------------50 Års:
kreds 13: Stavtrup IF
kreds 14: Midtdjurs IF
--------------------------------------------------------------------------------------------------55 Års 7 mands:
kreds 19: SMIFF 1
-----------------------------------Formandens beretning enstemmigt godkendt efter få indlæg fra generalforsamlingen.
Ad punkt 3: Kassererens beretning og budget
 Sven Klostergaard fremlagde foreningens regnskab, der igen i år udviste et overskud. Enstemmigt
godkendt uden kommentarer.
 Sven Klostergaard fremlagde budget for 2018. Enstemmigt godkendt uden bemærkninger.
Ad punkt 4: Valg til bestyrelsen
 Tommy Melgaard, Sven Klostergaard og René Gedde blev alle genvalgt for en ny 2 årig periode.
 Kim Rasmussen blev valgt som suppleant for en ny 1 årig periode.
Ad punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Forslag 1 (Fra ØOB´s bestyrelse)
Østjysk Oldboys bestyrelse ønsker ændring i regelsættet, så § 2, stk. 2 udgår.
Følgende spillere kan IKKE benyttes i ØOB´s turnering:
Af § 2, stk. 2 fremgår:
Spillere, der i den pågældende sæson spiller eller har spillet serie 3 og opefter er ikke
spilleberettiget. Dog kan spillere der i efteråret ophører med at spille seriefodbold, benyttes i 2.
halvdel af turneringen.
Bestyrelsens begrundelse er:
 At ”serie 3” ikke harmonerer med DBUs turneringer, der har op- og nedrykninger 2 gange om året.
 At et hold i serie 4 kan være oprykket i serie3, hvorefter man ikke kan stille et lovligt hold. Det
samme kan ske om efteråret, hvor man så ikke kan stille et lovligt hold om foråret.
 At bestyrelsen ikke har kendskab til, at der i over 40 år har været nedlagt en protest over reglen til
trods for, at der muligvis uge efter uge sker overtrædelse af reglen.
 At bestyrelsen derfor ønsker reglen helt afskaffe.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag 2 (Fra ØOB´s bestyrelse)
Østjysk Oldboys bestyrelse ønsker indført et bødesystem for udeblivelse/afbud til afsluttende kampe.
Ny § 9, stk. 6
Bøde for udeblivelse/afbud til de afsluttende og afgørende kampe
Hold der udebliver eller melder afbud til èn af de afsluttende 3 kampe i turneringen tildeles en bøde.
Bødestørrelsen er: Ved udeblivelse 1000 kr. pr. kamp. Med afbud 500 kr. pr. kamp.
 Østjysk Oldboys bestyrelse ønsker indført et bødesystem for udeblivelse/afbud til en af de afsluttende
kampe.
 Ofte har afbud eller udeblivelse til de sidste afgørende kampe indflydelse på den endelige placering i
kredsen. Derfor ønskes et bødesystem indført, så det/de hold, der udebliver eller melder afbud, til en
af de sidste 3 kampe straffes.
 Bødetaksterne svarer til de bødetakster DBU Jylland har, og hvis regler ØOB´s turnering henviser til.



Østjysk Oldboys kasserer fremsender regning til klubbens kasserer.
Forslaget vedtaget. 3 stemmer imod. 4 undlod at stemme. Resten stemte for forslaget.

Forslag 3: Fra Freja Oldboys.
Ændring af § 5 stk. 12
Nuværende tekst: Turneringen starter om efteråret og afsluttes om foråret.
Ændres til: Turneringen starter om foråret og afsluttes om efteråret.
Forslaget ikke vedtaget. 13 stemte for. 6 undlod at stemme. Resten stemte imod.
Forslag 4: Fra Brabrand IF
Ændring af § 5, stk. 10 og 11
Den nuværende tekst:
Stk. 10. I puljerne 30, 40, 50 og 60 års spilles kampene om onsdagen – og i puljerne 35, 45 og 55 spilles
kampene om mandagen
Stk. 11. Alle kampene i 7 mands rækken afvikles om mandagen.
 Brabrand IF ønsker at 60 års /7-mands kampe flyttes til onsdage i stedet for mandag. På den måde er
der mulighed for at spillere fra holdet kan hjælpe 55 års holdet i /11-mands om mandagen.
 Samtidig ønskes også 40 og 50 års/7 mands kampe flyttet til onsdagskampe for at skabe
sammenhæng i turneringen.
Forslaget ikke vedtaget. 10 stemte for. 19 imod. Resten undlod at stemme.
Ad punkt 6: Valg af revisor
 Sten Platz blev valgt som revisor for en ny 1 årig periode.
 Ole Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant for en ny 1 årig periode.
Ad punkt 7: Optagelse af nye klubber
 Ingen nye klubber.
Ad punkt 8: Eventuelt
 Årets leder 2017 Gernort Bording afleverede Årets Leder vandrepokalen og modtog erindringspokal.
Gernort kunne ikke være tilstede. Pokalen modtaget af Sven Klostergaard.
 Årets leder 2018. Pokalen blev tildelt Peter Vestergård fra Viby IF, for hans mangeårige arbejde for
klubben.
 Klubber/hold i 2017/18 turneringen kan ses på hjemmesiden. Der kommer selvfølgelig en opdateret
version, når vi starter ny turnering til august.
 Jubilæer hører vi gerne om i Bestyrelsen – hvad enten det er 25/50 eller flere år – så vi måske kan
være med til festligholde jeres store dag.
 HUSK i øvrigt at sidste frist for ændring af hold/nye tilmeldinger er d. 31.maj. Turneringen bliver
sendt ud i slutningen af juni.
 Nye features kan ses på hjemmesiden.
Tilmeldinger på nettet. Igen i år kunne klubberne tilmelde hold på nettet - samt betale samtidig. Dette
for at folk stille og roligt derhjemme kan få disse papirer på plads og ikke skal koncentrere sig om at ha’
alle blanketter med her på generalforsamlingen. I år er der ydermere det issue at man ikke behøver at
ændre sine tilmeldinger før d. 31. maj – men at man skal betale for de hold man har med i 17/18
turneringen her til Generalforsamlingen. 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. Betaling via nettet betyder endvidere at man ikke behøver at rende rundt med kontanter mv.
Der er blevet taget rigtig godt imod dette nye tiltag – næsten 50% har benyttet sig af dette. Så tak til jer.
Det betyder dog ikke at man kan slippe for at ta’ til generalforsamlingen – kun at tingene kan gå lidt
lettere – også for os i bestyrelsen.







Stor tak til vores sponsor: Sabro Kro
Tak til DBU Jylland – Johnny, Elin og Torsten og Peter Kristensen, der bliver den kommende
kontaktperson – samt Jørgen Snog.
Tak for godt samarbejde i året til den øvrige bestyrelse. Håber det vedbliver sådan i mange år
fremover.
Tak til Ole Maltesen for hans trofaste hjælp som dirigent.
Tak til generalforsamlingen – et 3 foldigt leve for ØOB

Magnus Nielsen
Referent

Knud Erik Holm
Formand

Ole Maltesen
Dirigent

