Generalforsamling d. 8.3.2022 på Sabro Kro
Formand Knud Erik Holm bød velkommen til den 59. generalforsamling i ØOB.
Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent


Ole Maltesen blev valgt som dirigent.



Magnus Nielsen valgt som referent.

Ad punkt 2: Formandens beretning


Generalforsamlingen i 2021 blev desværre aflyst på grund af Corona situationen. Trods den svære situation
blev en del kampe afviklet i foråret og stort set alle kampe i efteråret blev afviklet efter planen. Flot af
klubberne, at kunne navigere rundt i denne svære situation.



Der blev ikke kåret mestre eller kredsvindere i 19/20 sæsonen. Det havde ikke nogen sportslig berettigelse, da
kun ca. 7 kamp blev afviklet. Ligeledes blev der ikke foretaget valg til bestyrelsen, men Magnus og Knud
fortsatte et år ekstra.

Forår 2021:


I foråret 2021 blev vi ramt af flere udtrækninger primært af 11-mands hold. Heldigvis oplever vi tilgang af
flere og flere 7-mands hold.



Foråret forløb fint indtil vi kom til de sidste runder. Alle burde vide, at vi for ca. 5 år siden vedtog at give
bøder til de hold der ikke mødte op til de sidste 3 runder. Desværre ser det ud til at flere klubber har ”glemt”
denne bøderegel, som man selv har været med til at stemme igennem. Finalekampene, de sidste kamp i
kredsen, blev desværre skæmmet af, at der i 3 af kredsene ikke dukker modstandere op.
Det synes vi i bestyrelsen er for dårligt – både overfor modstanderne, som skal have overrakt pokal – eller
måske skulle kæmpe om de sidste point, samt overfor de andre i kredsen som måske havde mulighed for at
snuppe pokalen, hvis resultatet var blevet et andet i den aflyste kamp. Desuden kommer vi i ØOB’ s
bestyrelsen jo ud og overrækker pokal og giver en forfriskning til begge hold – som også hygger sig sammen
efterfølgende – endda mange gange med en ristet på grillen.



Igen i år var der flere puljer, hvor mesterskabet først blev afgjort til allersidst i de sidste kampe.
I foråret havde vi igen ganske få røde kort og ingen disciplinærsager.

Efterår 2021:


Efterårssæsonen startet fint, men desværre med 3 udtrækninger i de første 14 dage. Yderligere 2 hold trak sig
i september – men vi fik dog også en ekstra tilmelding. 4 af holdene er 11 mandshold – men vi håber, at der
kan komme nogle 7 mands hold ud af de tilbageværende spillere. Vi må konstatere, at der for flere og flere
klubbers vedkommende bliver sværere at kunne lave 11 mands hold. Heldigvis har flere hold set lyset i at
lave 7 mands hold.



Bestyrelsen håber derfor, at vi også inden længe kan få lavet en 50 års/7 mands kreds og ligesom vi også er
klar til at lave en 65/7 mands kreds. Sidst manglede vi kun 2 hold – da vi skal bruge mindst 6 hold i en pulje
for at lave en fornuftig turnering. Så prøv at lægge jer i selen for at få disse 2 kredse op at stå.



Igen i år blev flere kampe afviklet som 9:9 uden de store problemer.



Ifølge vores spilleregler § 3 – stk. 2 (læs også mere på DBU Jyllands hjemmeside). – er det muligt for
modstanderholdet senest 2 timer før kampstart at meddele, at kampen spilles som 9:9. Man kan selv læse
mere om betingelserne.
Dog er nogle mødt op til kampen med 11 spillere omklædt. Det hold der beder om 9:9 må MAKSIMALT ha’ 10
spillere omklædt. Hvis der er 11 spillere skal kampen selvfølgelig afvikles som en normal 11 mands kamp.
Modstanderholdet må selvfølgelig ha’ det maksimale antal spillere (14) som angivet i lovene.



Efteråret bød ligesom foråret på færre røde kort og ingen disciplinærsager!! FLOT!

Planlægning af turneringen 2022/2023:


Alle hold er som udgangspunkt med i sæsonen 2022/2023. Hvis der nye tilmeldinger eller frameldinger eller
ændringer af holdstatus, så skal det foretages senest 31. maj 2022.
Turneringsplanen for 2022/2023 bliver lavet i weekenden den 19.-20. juni 2022, hvorefter hele planen bliver
tastet hos DBU Jylland. Derfor håber bestyrelsen, at alle hold inden da er korrekt tilmeldt, så der ikke skal
foretages ændringer.

Lidt løst og fast:


Formanden takkede Peter Kristensen fra DBU Jylland for et fremragende samarbejde i 2020/21.



Formanden rettede også en stor tak til holdledere, der gør et stort stykke arbejde til glæde for de hold de
repræsenterer – og ikke mindst med at få resultaterne indrapporteret meget hurtigt efter kampene – så
stillingerne er ajour allerede samme aften som kampene er spillet. Det er til stor glæde for de, der følger med
i placeringerne dag for dag. Måske kunne det være en god ide at 2-3 personer på holdet vidste, hvordan man
indrapporterede resultater. Så kunne man undgå at der evt. ikke blev indrapporteret resultater, hvis f.eks.
holdlederen ikke lige var med.



En holdleders job er et utaknemmeligt et af slagsen – så stor ros til jer, der orker at vedblive med at holde
dampen oppe hos de hold i repræsenterer.



Formanden påpegede, at der i foråret var nogen, der prøvede at flytte kampe til efter sidst fastsatte
spilletidspunkt. Det kan man ikke og slet ikke A-puljerne. Det skyldes følgende:
1. Bestyrelsen ved på forhånd hvilken dag pokalen skal overrækkes.
2. Ingen må ha’ fordel af at spille på andres resultater.



Kampe, der spilles efter sidste spilledato (iflg. turneringsplanen) vil ikke tælle med om mesterskabet. Det er
mest aktuelt i A-puljerne, men gælder for alle puljer.



Der er i alle aldersgrupper (på nær 60/7 mands) med mere en kreds, en 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 givet carte blanche til –
her på generalforsamlingen for mange år siden.

Diplomer:


Overrækkelse af diplomer til både mestre og kredsvindere. Mesterskabs pokaler er uddelt til mestrene på
sidste spilledag i juni til ejendom.



Kun en enkelt vandrepokal, Børge Steensen vandrepokal, skal overrækkes i 30 års rækken.

Præmieoverrækkelse til ØOB mestre og kredsvindere:


Østjysk Oldboys Mestre:
30 Århus Fremad (5 år i træk) + Børge Steensen vandrepokal overrækkes
35 Freja Oldboys (3 år i træk)
40 HEI
45 Hasle B
50 Freja Oldboys
55 Fuglebakken KFUM Århus
60 AGF
40/7 Århus Fremad
45/7 Søften GF
55/7 AGF
60/7 Ørsted IF



Kredsvindere:
35:
Hammel GF og Århus 1900
40:
Brabrand IF og Viby IF
45:
VSK Aarhus
50:
Galten FS og IF Lyseng 2
60/7: AGF



Få kommentarer til formandens beretning. Freja Oldboys er klar til OB 65/7.



Formandens beretning enstemmigt godkendt.

Punkt 3: Kassererens beretning og budget


Sven Klostergaard aflagde kassererens beretning.
Godkendt med applaus.
Budget for 2022.
Godkendt.

Ad punkt 4: Valg til bestyrelsen


René Gedde, der repræsenterer VRI, og Tommy Melgaard, der repræsenterer Harlev IK, genvalgt og tiltræder
som ny kasserer for ØOB. Kim Rasmussen, der repræsenterer FC Kildevang, valgt til bestyrelsen. Alle valgt for
en periode på 2 år.



Knud Erik Holm, der repræsenterer Fuglebakken KFUM, og Magnus Nielsen, der repræsenterer HOG
Hinnerup, der oprindelig var på valg i 2021, har begge sagt ja til at fortsætte i bestyrelsen til
generalforsamlingen i 2023. Begge valgt.



Tommy Steg, der repræsenterer HOG Hinnerup, valgt som suppleant til bestyrelsen for et år.

Ad punkt 5: Indkomne forslag.


Forslag fra ØOB: Bestyrelse ønsker en tilføjelse til reglen om tilhørsforhold/medlemskab af en klub, for at
undgå, at klubben får en bøde, hvis den pågældende ikke er medlem.



Teksten foreslås som en tilføjelse til paragraf 2, stk. 3:



I ØOB turneringen er det tilladt at benytte spillere fra andre klubber under forudsætning af, at spilleren er
registreret medlem i mindst én klub. En spiller kan kun deltage for én klub i samme turneringsrække
(aldersgruppe) i ØOB.



Efter en kort debat blev forslaget vedtaget.

Ad punkt 6: Valg af revisor og revisorsuppleant


Bestyrelsen foreslog Rune Engell-Hansen, Harlev IK, som revisor for ØOB. Rune Engell-Hansen valgt.



Lars Hansen, Odder IGF, valgt som revisorsuppleant.

Ad punkt 7: Optagelse af nye klubber


Frederiksberg Øst er ny klub i ØOB.

Ad punkt 8: Eventuelt


Formanden oplyste, at der igen i år var kommet et par indstillinger som modtager af Årets Lederpokal i ØOB.
Han opfordrede klubberne til at sende flere indstillinger ind. Der er masser af dygtige ledere rundt omkring i
klubberne, der burde hædres på denne måde.



Henrik Buch fra Hadsten SK modtog erindringspokal for sin udnævnelse som årets leder i 2019.



Ole Laursen fra Fuglebakken KFUM modtog ØOB’s lederpokal for 2021.
Begge hædret med applaus fra salen.



Formanden gentog sin opfordring til klubberne om at oplyse ØOB, om klubben havde en kunstgræsbane, så
sene efterårskampe evt. kunne lægges der eller turneringen kunne strækkes længere end til medio
september.



Formanden roste klubberne for i år alle at have betalt deltagergebyr inden generalforsamlingen. Det er så
nemt at sende til ØOBs bankforbindelse, frem for at stå på dagen med kontanter eller mobilepay.



Formanden mindede om, at alle skulle huske at til/framelde hold eller foretage holdstatus senest 31. maj
2022.



I 2023 har ØOB 60 års jubilæum og forslag til program modtages gerne. Kom med ideer til bestyrelsen.



Formanden takkede Sven Klostergaard for hans store indsat omkring økonomien i ØOB de seneste mange år.
Formanden indstillede Sven som Æresmedlem af ØOB og overrakte Sven en gave og bad alle rejse sig og
hjælpe med at udbringe en 3-foldigt hurra for Sven.



Formanden takkede Sabro Kro for godt samarbejde.



Formanden takkede DBU Jylland Region 3 ved Peter, Johnny og Elin, for et fantastisk godt samarbejde.



Formanden takkede ØOBs bestyrelse for et godt og produktivt samarbejde og håbede det bliv ved i mange år
fremover.



Formanden takkede Ole Maltesen for dirigentværdigheden og overrakte ham en gave.



Formanden takkede generalforsamlingen for en god debat og bad forsamlingen rejse sig og udbringe et 3foldigt leve for ØOB

Ole Maltesen
Dirigent

Knud Erik Holm
Formand

Magnus Nielsen
Referent

