
 

 

Referat af ordinær generalforsamling den 15-03-17 

Ubberud Idrætsforening   

 
 

Ove Nellemann Larsen blev valgt som dirigent. 

Hovedformandens beretning: 

 

En lille medlems tilbagegang skal ikke ødelægge et ellers godt år for vores forening. 

2016 var året, hvor vi ville sætte fokus på 2 områder, volleyball og badminton. 

Volleyball blev prioriteret højest, da der allerede var trænere til rådighed, og via et godt stykke 
arbejde fra afdelingen, er der nu kommet flere spillere til. 

Håber fremgangen vil fortsætte, så vi på sigt kan stille hold i flere årgange. 

På badminton siden var det noget mere besværligt at skaffe nye spillere. 

Der var ingen trænere til eventuelt nye spillere, og da mange af træningstiderene allerede var 
brugt af motionsspillerne, har vi skudt ”fjerbolden” til hjørne. 

Vi har nu indledt et samarbejde med Pårup, Korup og Ubberud skole, og med TPI og KIF omkring 
uddannelse af trænere også kaldet (træner spiren) i forskellige idrætsgrene. 

Et akademi, hvor eleverne fra 7-9 klassetrin fra de forskellige skoler, får muligheden for at vælge 
en idrætsgren, hvor de kan dygtiggøre sig. 

Et projekt, som starter op i efteråret med en masse teori på de respektive skoler, efterfulgt af en 
praktisk del. 

Og det er så her, at vi træder ind med hjælpetrænere, der selvfølgelig har fået udleveret 
materiale, som skal hjælpe eleverne med at få denne træneruddannelse. 

Der er nedsat et udvalg, der vil søge tilskud til projektet gennem kommunen og fonde. 

Projektet skal i første omgang køre i 3 år med mulighed for at flere skoler og idrætsforeninger i 
distriktet bliver koblet på, og forhåbentlig vil det danne grobund for en ny måde for klubberne at 
få skaffet dygtige, bedre og flere unge trænere til klubberne. 

Projektet har kørt i Morud, hvor man har fået 8-10 gode, unge nye trænere til klubben. 

Jeg ser det som et rigtig godt initiativ, et spændende projekt med masser af muligheder og 
udfordringer, og som først og fremmest vil give både eleverne, men også os klubber, nogle nye og 
gode kompetencer og udviklingsmuligheder. 

Alt dette er styret af DGI i samarbejde med skolerne. 



 

 

Så er der selvfølgelig det med økonomien, og der er lagt op til at skoler og idrætsforeningerne 
deles om udgiften til DGI, hvilket vil sige kr. 5.000 til hver. 

Når vi sammenligner dette beløb med, hvad det ellers koster at sende folk på kursus, så er dette 
ikke alene billigt, men samtidig også en rigtig god investering. 

 

UKB: Vi har haft nogle gode og konstruktive møder med halbestyrelsen, og har nu fået muligheden 
for at få de forskellige afdelingers aktiviteter og nyheder med i det omdelte blad, som pt. bliver 
uddelt primo januar og august måned. 

Et, blandt mange punkter vi har diskuteret, var en evt. forlængelse af den udvidede TV-
licenspakke, som hovedsageligt er en udvidet fodboldpakke. 

En ekstra udgift på kr. 10.000 for fodboldafdelingen årligt. 

Fodboldafdelingen, hallen og forretningsudvalget er derfor blevet enige om at den udvidede 
licenspakke fravælges. 

UIF og UKB deler ligeligt den årlige afgift til licens og TV-abonnementet. 

Endvidere diskuterer vi mulighederne for øget aktivitet i både halregi og idrætsforeningen, og 
skulle der være nogen her i lokalet eller nogen, der kender andre, der kunne tænke sig at indgå i 
halbestyrelsen, eller har nogle gode ideer, skal jeg sige fra hallens bestyrelse, at I er særdeles 
velkomne. 

Jeg synes vi er kommet godt i gang og håber, at det vil ende med nogle gode og synlige resultater, 
som vil gavne idrætslivet og lokalsamfundet her i Ubberud. 

Jeg vil lige nævne nogle af de ting, som sker i UKB: Møder, fredagsjazz, vin- og portvins smagning, 
udstillinger, foredrag, bankospil, koncerter, fællesspisninger, selskaber og fester. Aktiviteter, som 
tidligere lå ovre i forsamlingshuset er nu, som noget helt naturligt, overgået her til UKB.’s lokaler 

I december 2016 havde vi igen inviteret til julekomsammen for æresmedlemmer, sølvnåle og 
hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Igen mødte rigtig mange op, og vi havde en hyggelig aften, hvor rigtig mange fik snakket og 
udvekslet anekdoter. 

En begivenhed, som skal fastholdes. 

 

Oktoberfesten var igen en stor succes, hvor endnu flere festklædte og glade mennesker, fra nær 
og fjern, var kommet for at få en hyggelig aften. 

 

SIKO, DIF & DGI: Forretningsudvalgets samarbejde med SIKO, DIF er begrænset til modtagelse af 
diverse informationer, men spændende bliver det med det nye projekt omkring ”trænerspiren” 
med DGI. 



 

 

 

Odense Kommune: Vi har en rigtig god dialog og samarbejde med kommunen i forbindelse med 
lån af lokaler og anlæg samt ansøgningsskemaer i forbindelse med aktivitetstilskud og tilskud til 
lokaler. 

 

Forretningsudvalg og hovedbestyrelse: 

Der bliver holdt møder i hovedbestyrelsen hvert kvartal med rigtig pænt fremmøde og 
forretningsudvalget mødes efter behov. 

Til sidst vil jeg godt takke alle ledere, trænere, sponsorer og alle jer andre, der yder et kæmpe 
stykke arbejde i klubben. 

Traditionen tro bedes forsamlingen udbringe et leve for Ubberud Idrætsforening. 

Hermed overdrager jeg forretningsudvalgets årsberetning til godkendelse. 

På forretningsudvalgets vegne: formand Michael Moresco 

 

Badminton afdelingen. 
 

På motion siden går det rigtigt godt, vi har næsten lejet alle baner ud til motion i år (2 ledige). 

Så vi må sige der er ok. Vi har 110 motionsspillere en fremgang på 15 spillere. 

Ungdom. Her har vi ikke nogle. 

En stor tak til Sanne for at ordne vores kontingenter. Super fedt. 

Tak til Ubberud Kultur & Bevægelseshus for en flot jule afslutning, + tak for at Addie gider lave 
mad til vores motionspiller mandag. 

Tak til badmintonbestyrelsen og hoved bestyrelsen for året som er gået. 

 

Badminton afd. Finn Lundahl. 

  



 

 

Fodbold afdelingen 

Stor tak til alle som har været involveret i UIF fodboldafdeling og som har lagt deres kræfter og tid 
i foreningens arbejde - eller på andet måde støttet vores forening. 

- medlemmer 

- trænere 

- ledere 

- bestyrelsesmedlemmer 

- aktivitetsudvalg 

- dommere 

- forældre 

- sponsorerer 

- Pensionistholdet 

- Ubberud kultur og bevægelseshus v/Addie 

 

GENERELT 

I 2016 har vi haft en fremgang. Vi er ved udgangen af efteråret 2015 i alt 243 medlemmer, 138 
seniorer og 105 ungdom. Sammenholdt til 2015 havde vi 243 spiller og 2013 247 spillere. Det kan 
hermed konstateres at det gennemsnitlige medlemstal er rimeligt konstant. 

Der er uddelt sølvnål til Lars Breum samt Steen Kjeldsen mens Stefan Hansen og John Hansen har 
fået 5 års nåle. 

 

UNGDOM 

Piger  
U9-U11:  
Finn og Mie har stået for spillerene i U9-U11. Vi har nogle rigtigt gode spillere på disse årgange – 
nogle af de bedste på Fyn. 

 

U14:  
Julie overtog holdet efteråret 14. 2015 startede hårdt, da flere piger valgte at søge nye græsgange 
for at spille på et højere niveau. Julie stod i foråret 2015 med et hold med få spillere. Men på trods 
at dette er det lykkedes Julie at få sammensat et hold der efter et svært forår formåede at ende 
som nr. 4 af 8 hold i U13A-rækken.  
 
 



 

 

Drenge  
U5/U6/U7/U8/U9:  
Kasper og Carsten:  
Rigtig mange spillere at holde styr på.  
 

U10:  
Holdet trænes af Frank. Holdet har deltaget i mange stævner hen over både forår og efterår. 

U11:  
Desværre har holdet været i opløsning. Efter et forår (Frank har hjulpet og trænet dem) uden 
træner lykkedes det at finde en til efterårs sæsonen. Det var dog en ren katastrofe og Frank har i 
løbet af efteråret forsøgt at støtte op omkring holdet. Der er 3-6 spillere tilbage som vi forventer 
at kunne tilbyde et hold samarbejde med Korup. Resterne af holdet vil træne med Korup hen over 
vinteren så må vi se hvad status er i foråret.  
 
U14:  
Holdet er sammensat af U13 og U14 spillere med overvægt på U13. Holdte har igennem hele 
sæsonen været trænet af Jon, Peter og Lars. Holdet har spillet 11 mands og det har til tider været 
svært at stille med nok spillere I lighed med U11 har vi en del udfordringer fremadrette med dette 
hold, da en del spillerne ønsker at spille på et alderstilsvarende niveau. Vi er i gang med at indlede 
et samarbejde med Korup på dette hold også. Holdet endte midt i B-rækken. 

U16: 

Vi har stillet 2 hold. Holdene er sammensat af spillere fra både Korup og Ubberud. Efter en ihærdig 
indsats af Carsten lykkedes det i foråret at få et holdsamarbejde op at stå. Det har kørt hele 
sæsonen 2015. Der er dog kun 4-5 Ubberud spillere tilbage på holdene som begge endte som nr. 2 
i henholdsvis A og B rækken. A-række holdet skal fra 2016 spille i mesterrækken. Begge hold 
deltog i Limone cup her i efteråret. 

U17:  
Som følge af at en del spillere ikke ønskede at deltage i samarbejde med Korup, havde vi mulighed 
for at stille et U17 8 mands hold. Hans Andersen har haft ansvaret og i en række bestående af 5 
hold lykkedes det at blive en suveræn vinder. 

Vi har haft 4 spillere med til Øens Hold træning samt besøg af 2 OB spillere. Grundet Ubberud IF 
70 års jubilæum ansøges om en sommerkamp mod OB’s superligahold. Tildeling vil typisk ske i 
december. 

FS Nord samarbejdet er jeg meget usikker på. Vi står stadigvæk registreret på Næsbys 
hjemmeside. Vi har forsøgt at kontakte Næsby. Tror FS Nord samarbejdet er dødt. 

SENIOR 

Dame senior 

Startede i foråret 2016 i Vest divisionen. Som tidligere blev det svært og vi må indse at springet fra 
Fyens bedste række til vest divisionen er stort og en ½ sæson giver ikke den store mening, da 
sæsonen mere eller mindre er ovre før spillerene har nået at vende sig til tempo mm. Efteråret 
tilbage i Albani serien gav en flot 4 plads, hvilket faktisk er imponerende med skader, manglende 



 

 

fremmøde til træning mm. Generelt står damefodbold på Fyn i en situation, hvor det er svært at 
tiltrække nye spillere og hold melder afbud til kampe. Der ligger store opgaver for dame fodbolden 
på Fyn hvis den skal udvikles. Jeg frygter at den nye satsning med Odense Q desværre er med til at 
udvande de mindre klubber og deres muligheder for at kunne stille med hold på et fornuftigt 
niveau. 

Addie Lundahl har i som tidligere haft et 7 mands seniorhold. Dette består af ældre spillere 
suppleret med unge/yngre spillere fra dame senior 1. Ligeledes er der startet nyt dame senior op i 
efteråret, primært unge spillere som for en dels vedkommende er opvokset i Ubberud eller 
omegn. 

Herre senior 

Hold 1: Lå godt til i Serie 1 fra efteråret 2015. Men hen over foråret blev forspringet mindre og der 
skulle hjælp til i sidste kamp fra Middelfat for at sikre oprykning. Efteråret har holdet spillet i 
Albani serien og ligger på en 13 plads. Det specielle ved denne sæson er, at der med stor 
sandsynlighed er 6 nedrykkere. Holdet har i efteråret fået ny holdleder efter at Kurt valgte at 
stoppe efter mange år på posten. Ligeledes er Dennis Andersen tilknyttet som hjælpetræner. 

Hold 2: Endte foråret i nedre halvdel af serie 2 og undgik nedrykning til serie 3. Efter 1 halvsæson 
her i efteråret ligger holdet under stregen. 2 holdet trænes af Frank Andersen. For at kunne skabe 
en jævn overgang mellem 1 og 2 holdet er det vigtigt at der arrangeres fælles træning, hvor vi også 
her i efteråret har oplevet at der kun har været 2-8 spillere til træning. 

Hold 3: Holdet har spillet med i serie 3 og skal ud i nedrykningsspil her i foråret. Mike har ansvaret 
for holdet som primært består af unge spillere. Holdet har brug for opbakning da mange (ligesom) 
de fleste spillere i Ubberud ikke bor i nærområdet. Vi vil iværksætte initiativer til at holde disse 
spillere i klubben. 

Hold 4: God sæson hvor holdet spillede med i toppen af serie 3. Er i oprykningsspil i foråret 2017 
(lukket hold). 

Hold 5: Nystartet hold i efteråret 2016. Klarede sig godt i serie 4. Består af primært unge spillere 
som i lighed med det nye dame hold har eller har haft tilknytning til Ubberud. 

 

Overblik – efterår 2016 

1.dame senior Fynsserien 

2.dame senior Serie B 7:7 

2.dame senior Serie C 7:7 

U14-piger  A-rækken 

U11-piger  Stævne 

U9/U10-piger Stævne 

1.herre senior Albani serien 



 

 

2.herre senior Serie 2 

3.herre senior Serie 3 

4.herre senior Serie 3 

5.herre senior Serie 4 

U11-drenge  A-rækken 

U10-drenge  Stævne 

U8/U9-drenge Stævne 

U7 – drenge  Stævne 

 

VETERANER 

Vi har igen i 2016 kunne mønstre 2 hold. Begge hold har klaret sig tilfredsstillende. Veteraner nr. 3 
og super veteraner nr. 2. Vi vil dog opfordre folk til at støtte op omkring disse hold, da spillerne på 
disse hold er en del af klublivet i og omkring Ubberud. 

 

BANER/FACILITETER 

Vedligeholdelsen og driften af vores baner har kørt godt i 2016. Vi har fået ny op kridter – Jørgen 
Madsen. Vi har gjort brug af kommunens elektroniske op kridter på vores 2 11 mands baner samt 
fået sat hjørner (børster) i 5 mands banerne. 

Vi fik boldrum færdigt i foråret og takket være mange hjælpere fik vi indrettet dette til sæsonstart. 

Banderne omkring bane 1 er blevet renoveret, samt nye sponsorer er kommet til. Ligeledes er der 
kommet nyt hegn omkring bane 1 samt bokse er malet. 

Omklædning ved stenmelsbanen er renoveret. Tak til bla. John Marker som har koordinerede 
omkring dette 

Vi har lanceret ny hjemmeside i 2016. 

OB- Kamp – ca. 1.000 tilskuere og resultat ca. 25.000 

Banko – ikke synligt nok – resultat ca. 3.000 

Oktoberfest – rekorddeltagerantal – ca. 230 spisende – resultat ca. 30.000 

KÆMPE TAK TIL ALLE SOM DELTAGER I PLÆNLÆGNING OG AFHOLDELSE AF ARRANGEMENTER 

 

 

 



 

 

ØKONOMI 

Lover positivt resultat for 2016 

• Øget sponsorindtægter 

• Arrangementer 
 

Ændring opkrævningssystem for at lette administrationen med opkrævning af kontingent 

 

Opfordring til at der er endnu flere som vil hjælpe med arbejdet i klubben. 

Fodboldbestyrelsen, UIF 

 

Indendørs 

Bestyrelse har bestået af John Marker og jeg selv Anders Brink. 

Opstart var i år omkring den 1. oktober. Vi slutter officielt den 31. marts, og det virker til at mange 
af holdene fortsætter. De sidste 14 dage bliver dog uden bander. 

Vi var igen heldige at så mange af vores trænere fra udendørs fodbold ønskede at forsætte 
indendørs. Vi har dog også fået hjælp fra helt nye ansigter gennem vinteren. Uden jer var det ej 
muligt at have en afdeling som indendørs. 

Stævner har der ikke været afholdt i år. Vi prøver i den nye sæson og se og det kan lykkes at få 
noget op at stå igen. Det giver en god indtægt til driften i afdelingen. 

Vi har i år givet et tilskud på kr. 250,- pr. kontingent betalende spiller. Nogle hold har været meget 
ude og spille, mens andre noget mindre. Vi mangler nu kun at afholde trænermøde og få afregnet 
honorar, så går vi på ferie. Der skal vælges ny bestyrelse senere og vi håber på at nogen vil give et 
nap med i den kommende sæson. 

Medlemsmæssigt ligger vi lige omkring de 110 ungdomsspillere. Vores unge drenge på 16-17 år, 
har fået en tid igen fredag aften, så de er kommet tilbage til klubben her til vinter. Vi har startet et 
lukket seniorhold op igen, og de har også fået rørt sig lidt. Ligeledes har vi givet hal tid til vores 
unge damesenior, men der var vist ikke det store tilløbsstykke. Vores tilbud om hyggebold lørdag 
og dame-senior bold, har ikke været det helt store tilløbsstykke. 

Til sidst en tak til vores bandeteam også kendt under pensionistservice, og Bente som har sørget 
for at de har fået delt dage ud.. Også en stor tak til alle vores trænere, hjælpere og de mange 
forældre der har kørt til stævner. 

 

På ”bestyrelsens” vegne 

Anders Brink 

 



 

 

 

Gymnastik 

Sæson 16/17 skulle have været et år, hvor vi gerne skulle have lært lidt, fra året før, men 2 år er 
ikke ens. 
Vi var klar med hold, trænere og nye tiltag, men tilmeldingen til holdene, har desværre ikke været 
god i år. 
 
Vi har i år følgende 6 hold: 
Forældre barn med 7 deltagere 
Puslinge med 31 deltagere 
Mixhold med 11 deltagere 
Funktionel træning med 11 deltagere 
Mave ryg med 10 deltagere 
Callanetics med 31 deltagere 
I alt aktive 101 medlemmer. 
 
Et fald på 43 medlemmer, som vi desværre ikke helt forstår, men vi spænder bredt, med den 
yngste på 2 år og den ældste på 82 år. 
 
Forældre barn har trænet i Gymnastiksalen, det har kørt fornuftigt, det har været et meget lille 
hold i år men de har hygget sig. 
 
Puslinge har kørt rigtig godt, det er et hold med mange aktive og til tider trætte børn. 
 
Mixholdet har desværre ikke kunne trække så mange i år, men dem der har været der har givet 
den gas. 
 
Funktionel træning er et nyt hold, det har kørt ok. Vi har prøvet lidt nyt hvor deltagerne betaler pr 
gang og det ser rimmeligt fornuftigt ud. 
 
Callanetics har kørt som det skulle, de ældre damer har det bedst, hvis de kan passe sig selv uden 
for mange ændringer. 
 
Mange af vores hold, har desværre ikke kunne trække, så mange deltagere i år, vi vil i den 
kommende sæson blive mere synlige på hjemmeside og facebook. 
 
Gymnastikopvisning holder vi den 25/3 kl 10. vi har desværre kun 2 hold med i år, men opvisning 
det skal vi have. 
 
Vi vil gerne takke alle instruktørerne for deres indsats i sæsonen de har gjort det godt i år. 
 
Formand for gymnastikafdelingen 
Asger Petersen 
 

 



 

 

 
Volleyball afdelingen 

Ungdom: 

Ved sæsonens start var der 4 piger, der gerne ville fortsætte med at spille volleyball. 
Erwin var frisk på at fortsætte. Vi lavede et skolestævne i samarbejde med en 
konsulent fra kredsen. Hun sørgede for arrangementet og vi bidrog med en 
seniorspiller, der bistod hende på dagen. Tak til Birgitte. 

Stævnet gav 19 nye spillere! Det betyder, at der godt kunne bruges nogle ekstra 
personer til at hjælpe. Dog er forældrene rigtig flinke til at hjælpe ved stævner med 
mere. 

Børnene har deltaget i flere stævner med flotte resultater til følge. Sidst i april 
deltager DU 14 i DM i Ishøj. 

Sidst i marts deltager 18 spillere og 5 voksne i weekendstævne i Ishøj. 

Midt i sæsonen dukkede der 13 nye spillere op, det er 17 til 19 årige drenge og 
piger, der tidligere har spillet i klubben. De har spillet tirsdag samtidig med trim, 
men vi håber de kan indlemmes i seniortruppene. 

Trim: 

Der er uændret ca. 12 til 14 spillere, der træner hver tirsdag. 

Der har været den sædvanlige deltagelse i stævner, med jævne resultater til følge. 
Sidst år måtte festen efter det traditionelle Uofficielle fynsmesterskab aflyses, og 
lige nu afventer vi om der er tilmeldinger til dette års stævne. 

Senior: 

Både dame og herre senior har spillet i stævneform før jul. Begge hold kvalificerede 
sig til Danmarksserien her efter jul. Begge hold kunne komme i betragtning til 
oprykning til 2. division. 

Damerne har meldt fra, da der ikke er nok der vil bruge den tid der skal til. Herrerne 
derimod har afholdt spillermøde før jul, hvor aftalen blev, at man ville spille for at 
rykke op. Det lykkedes så i weekenden, så nu er Ubberud volley igen med i Divisions 
sammenhæng. 

Både damer og herre består af en blanding af unge spillere og meget erfarne/ ældre 
spillere. En kombination der tilsyneladende fungerer godt. 



 

 

Jeg tænker det er lidt spændende hvad fremtiden bringer, jeg tror der er flere der 
gerne vil deltage på det niveau vi kan tilbyde. 

Til slut vil jeg takke trænere, tovholdere på forskellige opgaver og bestyrelsen for 
deres indsats i år. Og, tak til forretningsudvalg og hovedbestyrelse for et godt 
samarbejde. 

Inge Hansen Formand 

 

Pétanque-afdelingen 

 

Sæson start som sædvanlig udendørs 1. tirsdag i april. 

Vi havde dog spillet indendørs petanque i vinter sæsonen fra januar til og med marts. 

Midt i maj fik vi endelig anlagt baner, efter at have spillet ca.1 måneds tid på åben bane. 

Sct. Hans aften foregik som sædvanlig meget traditionelt, med medbragt mad til grillen Helge var 
grillmester. Der var de sædvanlig div. spil, hvor vi bl.a. fandt "Årets heks og trold” som blev 

Monika og Jørgen. De blev fotograferet og hænger nu i klubhuset, indtil næste års heks og trold 
bliver udnævnt. Aftenen blev sluttet af med bål og sang. En dejlig aften, hvor vejret var med os. 

Klubmesterskab 2016 og sæson afslutning. Vi mødtes til morgenkaffen og en lille en til ganen. 

Spillede 3 spil før frokost og 2 spil bagefter for at få afgørelsen. Medaljerne gik til Nr. 1 Finn, Nr. 2 
Ulla, Nr. 3 Margit. Bagefter velfortjent kaffe og kage med gruppefoto af vinderne. 

Julefrokosten blev afholdt UIF´s klubhus. Vi var 20 deltagere, hvilket er flot i forhold til vores 
medlemstal på 20. Vi fik stor hjælp af Svend og Hans kammerat Kaj til lån og afhentning af borde 
og stole, en stor tak til dem. Monika den geniale ide, at vi skulle aktiveres efter julefrokosten, så vi 
spillede indendørs petanque. Spillerne blev fundet ved lodtrækning. Der blev 2 hold, de der fik en 
nitte, var heppe- og øv kor. Vi spillede i 1½ time, og var en stor succes, fordi vi fik rørt os lidt oven 
på maden. Finn Rasmussen og Leif Pedersen vandt. 

Det er desværre ikke lykkedes os at erhverve flere medlemmer i det forløbne år. Vi har prøvet med 
at uddele foldere f.eks. til bagagerums marked, mund til mund metode, på hjemmeside men 
udeheld. Vi har dog ikke mistet modet og forsøger med bl.a. foldere igen i år. Selv om klubbens 
antal er lille i forhold til så mange andre klubber, er vores medlemmer meget trofaste  og 
ngagerede, også selv om sygdom stadig præger os. 

 

Margit Kristensen, formand. 

 

Regnskabet blev fremlagt af John Marker, der var ingen spørgsmål. 



 

 

 

Michael Moresco blev genvalgt til forretningsudvalget. 

 

Carsten Rasmussen blev genvalgt som suppleant til 
forretningsudvalget. 

 

Som revisorer blev valgt Carsten Bahr og Ulla Vølund. 

 

Tonni Jensen blev valgt som revisor suppleant. 

 

Michael Moresco sluttede generalforsamlingen med at takke alle, som gør et stort stykke arbejde, 
for klubben. 

 

Forretningsudvalget 

 


