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B 7 4 - Silkeborg
Klubhuset
Marienlundsvej
Tlf.: 86 81 53 57

Bestyrelsen
Formand
Finn Herlev
Bakkevænge! 87
86 8006 05

Støtteforeningen

UK -Old-boys

Formand
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
868013 91

Rene Langvad
Fynsgade 19
86 8045 49

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 8281 39
Kim Konnerup Møller
Almindsøvej 30
86 82 48 04
Klavs Kjærsgaard
Chr. d. 8's Vej 2A
86801898

Henning Nielsen
Falstersgade 12
868267 54
Jørn Andreasen
Vidarsvej 1O
8681 5799

Kampfordeler
Keld Herlev
Rudbølvej 30
86 81 5914

Næstformand
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 8005 49

Søren Fæster
Knudsgade 1O
86811941

Kasserer
Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
86 810748

Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 4685

Niels-Henrik Buch
Vestre Alle 16
86 81 13 57

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391

Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86 82 48 04

Keld Herlev
Rudbølvej 30
86 81 5914

John "Zack" Sørensen
Adler Lundsgade 8
86811158

Håndboldafdelingen

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 8262 53

Sam Demirel
Skolegade 69 2. th

Benny Pedersen
Bøgebakken
20,Gjessø
8653 Them
86 8480 46

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
868013 91

John Villadsen
Hjejlevej 65. 2. tv.
86811887

Benny Rønn
Lyngbygade 69
86 815846

John "Zack Sørensen
Adler Lundsgade 8
86811158

Bjarne Davidsen
Guldbergsgade 15A
86 80 0213

Damer:
Liselotte Herlev
Bakkevænge! 87
86 80 06 05

UK

Dameafdelingen
Lissa Juul
Vestre Alle 34
86 8005 49

Veteranafdelingen
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Sponsorudvalg
Finn Herlev
Bakkevænge! 87
86 8006 05
Henning Nielsen
Falstersgade 12
86 8267 54

ET VÆRRE HUS
afJens Werner

Morten Risvig
Rylevej 21
86 814685
John Villadsen
Hjejlevej 65, 2. tv.
86811887

Redaktionen
Chefredaktør
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 800549
Fotograf
Søren Adsbøl
Jacob Paludansvej 52
86 812526
Finn Herlev
Bakkevænge! 87
86 80 06 05
Jens Peter H. Jensen
Myrdalsstræde 207.
9220 Aalborg Ø.
98155558

Mogens Kjær
Serup Tinghøjvej 2
8632 Lemming
86855815
Niels-Henrik Buch
Vestre Alle 16
8681 1357

Som det vel snart er gået op for de fleste, har
B 74 kobt nyt klubhus. RIPOSTEN drog de Ia.
meter fra det gamle SUMPEN til det ny
SUMPEN for at snakke med det nye klubhus:
Hr. Klubhus, hvad mener De om, at B 74 nu
skal flytte herind?
- Der gik en rum tid, inden jeg helt fik tag på
det. Jeg var som god kristen især stødt over, at
de vil indføre pool i kælderen, indtil jeg fandt
ud af, at det ikke havde noget med sex at gore.
M en nu skal De jo renoveres".
- Ja, jeg vil gerne benytte denne lejlighed til
at indrømme, at jeg ikke ser så godt (ud). Jeg
har jo bygningsfejl. Men når alt engang er
blevet lavet, vil der ofte uden tvivl blive fuldt
hus. Men jeg håber da, at mange forskellige
folk vil komme på besøg, for hvis det kun er de
samme 4-5 stykker, der bliver hængende hver
lørdag og bliver skor-stenet så bliver jeg let til
et kerne-hus.
Er D e helt ærlig ikke lidt faldefærdig?
- (Hus)hov, mester.. .nu skal du ikke komme
for godt igang, ellers begynder jeg at hustru-e
dig !
Hvilken slags musik ly1ter De til indenfor
hjemmets fire vægge?
- Jeg hører kun house til hus-behov.
Hvad er Deres livret?
- Hu s-mandskoteletter med hytte-ost og
vind(r)uer.

Hvad er Deres favorit-j}ernsynsprogram?
- TV-avisen.
Hvem er egentlig Deres yndlings-fodboldspillere?
- Uden tvivl Jens Hus-ted, der jo heldigvis nu
huserer hos de hellige hus-alfer, John Villa,
Husb-Lasse Laursen samt Parcel Wietezeck fra
Bayern Monchen . Og ikke at forglemme
brødrene Kærgården: Mulle og Kumar - de er jo
begge et blandingsprodukt.
Hvad mener du om Formand Finn - det store
skur?
- Min hus-holdning til ham, den skønne husar...ja jeg var lige ved at sige hus-buk (ti hi), er
da helt klart, at han er et lækkert fyr-tårn ,
selvom han har mere watt i skuldrene end i
pæren.
Hvem boede her egentlig før?
- Her boede en gammel dame, men da hun
blev hus-lig, skrev B 74 slutseddel , mens der
blev lagt lagen på hende.
Her til sidst: hvis klubben går fallit på grund
af købet af dig, hvad vil du så synes om det ?
- Jeg vil godt garantere, at I ikke er blevet
husbond-efanget, men i givet fald vil alle sikkert
forsøge at hytte deres eget skind. Jeg vil straks
melde hus forbi og kan dertil kun sige en ting:
det er ikke min grund-skyld. Det er samfundets!
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Her er for en gangs
skyld en BR-annonce
for voksne
Sparemærkerne er tilbage! Og dividenden gen indført. Ihvertfald i FÆTER BR
KLUBBEN, som er en helt ny klub for børn
mellem 0-14 år. Alle medlemmer får et flot,
personligt medlemskort, som gør, at man
får et "sparemærke" til en værdi af 1,- kr.
hver gang, man handler for 25,- kr. i BR.
Mærkerne kan man enten købe legetøj
for eller få udbetalt kontant.

Desuden er der en lang række klubtilbud,
som kun gælder for medlemmer. Det koster
10,- kr. at blive medlem, men til gengæld er
der allerede sparemærker for 5,- kr. i den
første sparebog .
Glæd dit barn. Kom ind i nærmeste
BR-butik og få en indmeldelsesblanket til
FÆTTER BR KLUBBEN.

MERE END LIV OG DØD ..
Og så kan jeg godt lide anekdoten om ham.
der siger: "Nogle folk hævder, at fodbold
efterhånden har udviklet sig til at handle om liv
eller død .... det passer ikke" "det handler om
meget mere".
Jeg opfatter det som udtryk for en afslappet
holdning til noget som vi er mange, der finder
temmelig vigtigt. Sådan er der nok også en del
i B 74, der har det - tror jeg.

Tillykke med
det nye klubhus

Jorn Rye Rasmussen.
Formand for Fritids- og kulturudvalget

Når jeg spiller firmafodbold hver onsdag aften
- som jeg har gjort de sidste 13-14 år - har jeg
altid, ved at skæve til banen på den anden side
- ovre mod skoven, kunnet se en hel masse folk
fra B 74 tumle rundt. Det er nemt at se, at B 74
er en meget aktiv klub. Mange aktive
medlemmer. og også tit mange til at kigge på.
når de forskellige hold spiller kampe. Det
virker på mig som om. I har det skægt med
hinanden. Og det er jo i bund og grund det, det
hele handler om. Man tager ud og spiller fodbold
med gutterne for at koble af fra både det ene og
det andet. Fodbold er en god måde at lade op
på ..

Ja, den egentlige anledning til dette lille
indlæg er egentlig, at jeg gerne vil ønske jer
tillykke med beslutningen om at købe hus på
Marienlundsvej, så I kan 1a jeres eget klubhus.
Det har været en fornøjelse at være med i hele
pro;;;;ssen i de politiske udvalg, hvor vi har
behandlet jeres ansøgning. Heldigvis har der
været total politisk enighed mellem alle partier
om, at J skulle have de nødvendige dispensationer m.v.
Dermed er det cementeret, at B 74 også i
årene fremover har sit hjemsted og sin
hjemmebane ved Silkeborg Stadion. Og det er
i virkeligheden det bedste ved det hele.
Jeg glæder mig til at komme og 1a et glas fadøl
(?) ved indvielsen".

Peters Pen Sportens ven
Journalist Peter Lodahl
PRESSEBUREAUET SILKEBORG
TELEFON 86 82 48 11

KLUBBLADE - LAYOUT
JOURNALISTIK

(
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FULDE, LANGHAREDE
SVENSKERE MED SLIDTE
COWBOYBUKSER

KLUBHUSUDVALG
Der er nedsat et klubhusudvalg, som
skal forestå det praktiske omkring
indretningen af klubhuset.
Det vil sige, at udvalget:
* skal komme med forslag og
ideer
* samle arbejdskraft og fordele
arbe.1det
* stå for indkøb og lignende
* være ansvarlig for, at tidsfrister
overholdes
* være repræsenteret på de
kommende bestyrelsesmøder,
hvor der refereres fra arbejdet
Udvalget består af:
* Jens Kr. Hjorth. (Kræn) som
formand
* Kresten Knudsen (Spjald)
* Stephen Knudsen (Sjæfen)
* Holger B. Larsen (Holger)

- er de ikke heil men næsten ...
af Formand Finn
Områdechef
Kaj Andreassen

Nykredit
Silkeborg
Østergade 13
Postboks 202
8600 Silkeborg
Tlf. 86 8119 88

Gode ideer, tilbud om hjælp m.m.
skal rettes til dette udvalg.

BEDRE OG BILLIGERE

HEDETRYK
ærøve1 4, 8600 s 1lke b o rq
te/86 82 332 1
~

Johansen
Specialoptik
Homl"Q- . v-V-11w~A"4o . llJ006illlal>Org.Tll. 86821483

Torsdag den 6. oktober blev der som bekendt
afholdt koncert med Bjorn Afzelius og Michael
Wiehe i Teatersalen med B 74 som arrangør.
Allerede i løbet af torsdagen kunne vi tænde
de rode lamper. FULDT HUS.
Det glædede os meget, at flere af vore
sponsorer overværede koncerten. Vi håber, at
det var en god aften.
Blandt tilskuerne var ligeledes en række af
klubbens medlemmer med familie , ligesom
der var tilskuere fra Struer. Bjerringbro, Århus
og andre byer fra det midterste Jylland .
Budskabet om. at det var de to svenskeres
eneste koncert sammen i Jylland i denne
omgang, var således spredt vidt omkring.

Vi lyttede til en række af kendte og mindre
kendte protestsange, som Afzelius og Wiehe
hver for sig - og sammen - har indspillet
gennem tiderne. De hyggede sig på scenen.
Tilskuerne så ligeledes ud til at hygge sig,
hvilket taktfaste klapsalver flere gange vidnede
om cl\lrørch kedede sig dog, red.).
Efter\ oncerten mødte de to svenskere op i
garderoben for at skrive autografer på CD'ere.
bluser og andre steder efter eget onske.
Det skal dog ingen hemmelighed være, at
salget før, under og efter koncerten gik lidt
trægt. Kun i pausen var der gang i salget af øl
og sodavand. Men alt i alt var det en god
koncert. der gav et fornuftigt overskud.
B 74 håber på, at klubben også fremover vil
kunne arrangere koncerter. I øjeblikket
forhandler vi om en koncert med selvsamme
BJORN AFZELIUS til foråret. Denne gang
bliver det dog med hans rockband. Mer herom
senere.

KJELLERUP
HVIDEVARESERVICE
BJØRN HOLDT
Fuglemosevej
Tlf.

86 88

23

34
48
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HVAD KAN
MEDLEMMERNE
GØRE?
afFormand Finn

Alle klubbens medlemmer kan gøre en aktiv indsats for at
støtte klubben i bestræbelserne på at gøre hverdagen
lettere. Her er nogle bud, som ikke gør ondt:

1) STØT VORE SPONSORER OG
ANNONCØRER
Når du skal handle, bør du lige kaste et blik
på vores sponsortavle for at sikre dig, at det er
de " rigtige" , du handler hos. Det vil - alt andet
lige - gore det lettere for sponsorudvalget at
rette henvendelse til vore trofaste sponsorer og
annoncører om fornyelse af aftalen.

2) MELD JER NÅR DER ER BRUG FOR
HJÆLP
Eksempelvis: til koncerter , til diverse
turneringer (Hjejle Cup, Carlsberg Cup), til
indretning af klubhuset (kontakt et
bestyrelsesmedlem), til diverse udvalg.

3) BAK OP
INITIATIVER

Irvin Pedersen
Ejendomsmægkrfirma
Tværgade 3, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 8682 6600
Fax 8682 2909
. .sammen med Nykredit

)

OM

KLUBBENS

Hvor mange har benyttet sig af tilbuddet fra
DANICA forsikring om et forsikringscheck?
Her er et glimrende eksempeL hvor du kan
støtte klubben og samtidig selv få noget ud af
det. Send din kupon nu - eller kontakt
formanden, der så vil formidle en kontakt
Mød op, når der afholdes Hjejle Cup,
Carlsberg Cup, når klubben arrangerer
koncerter og lignende.

Benyt flaskeconta~en når den stilles op ved
det nye klubhus.
Mød op når der fremover afholdes
arrangementer som bankospil , klubaftener,
loppemarked og lignende.

4) SKAF NYE SPONSORER OG/ELLER
ANNONCØRER
Der må - i jeres omgangskredss - være rig
mulighed for at skaffe nye støtter til klubben.

5) SKAF NYE PASSIVE MEDLEMMER
Det koster kun kr. 90,00 om året at være
passivt medlem afB 74. Mon ikke din mor eller
far, din nabo, en af dine venner eller andre
bekendte vil støtte B 74 på denne måde og
samtidig få tilsendt RIPOSTEN hvert kvartal
samt få ret til at deltage i diverse fester. TÆNK
HVIS HVERT NUVÆRENDE MEDLEM AF
B74SKAFFERETNYTPASSIVTMEDLEM!'
Det vil faktisk betyde en årlig merindtægt på
over kr. 10.000. I de kommende udgaver af
RIPOSTEN vil vi lave statistik over, hvor mange
nye passive medlemmer, vi har fået.

6) BRÆND IKKE INDE MED GODE
IDEER!!!

10
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SOCIALUDVALG
afJens Werner

,_.INTER

Ved generalforsamlingen foreslog jeg, at
klubben oprettede sit udvalg nummer 2.458.536,
nemlig socialudvalget. Modsat sin politiske
navnebror på Rustenborg skal dette udvalg
ikke beskæftige sig med sørgelige skæbner,
men derimod sikre, at B 74 kan genrejse sig
som byens festligste fodboldklub.
For det har sandt for dyden skortet en del på
sociale arrangementer det sidste års tid. Derfor
har det vist sig nødvendigt med et udvalg, der
måske ikke nodvendigvis altid selv arrangerer
fester og lignende, men som tager initiativet og
koordinerer forskellige aktiviteter.
Med det nye klubhus har vi fået en gylden
mulighed for at lave arrangementer af forskellig
art. Navnlig vilde abefester, men også
dartturneringer. poolkonkurrencer, kortaftener.
videoat1ener med seværdige dyrefilm (men only)
og meget mere.
Formålet med udvalget er kort sagt at være

®

BØGILD SPORT
Vestergade 2
8600 Silkeborg

Tit.. 86 82 10 77

STIFTENDE GENERALFORSAMLING I
B 74 ANPARTSFORENING

SILKEBORG
TAGDÆKNING
~\

Der indkaldes til stiftende generalforsamling i B 74 Anpartsforening.
Generalforsamlingen afholdes:

Aut. Sikaplan entreprenører

.dlitt.Lysåvej 29 - SILKEBORG
Telefon 86 81 25 99 - Biltelefon 30 81 35 99

...,_"7

TAGDÆKNING m/ tagpap,
renovering el. nybygning
10 års garanti iflg. aftale ml Sikaplan PVC
15 års forsikring
VILLAER - GARAGER - INDUSTRI

primus motor i skabelsen af en meget skarpere
social profil i klubben - noget der har været
meget hengemt her på det seneste.
Hvis du kunne tænke dig at være med i dette
udvalg - vi behøver vel kun være 3-4 stykker
ialt - så kontak.i undertegnede. Så kan vi finde
ud af noget Det må gerne være nogen af dem,
der ikke i forvejen er medlem af 30-40 andre
udvalg i klubben, men det er ingen betingelse.
Skynd dig, så vi kan finde ud af noget!
Min første ide er at genoplive traditionen med
lagkagefodbold , dvs. en uformel fodboldturnering, hvor klubbens medlemmer på tværs
af hold, alder og køn sammen og mod hinanden
dyster i ædel kappestrid. Hvorvidt dette skal
holdes udendørs ell~ om muligt indendørs, må
være socialudvalgets første beslutning.
Skynd dig og meld dig, så vi kan komme i
sving!

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER 1994 KL 19.00 I SUMPEN.

(

Alle, der inden denne dato har tegnet sig for en eller flere anparter i B 74 Anpartsforening,
kan deltage i generalforsamlingen.
DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent
2) Vedtagelse af vedtægter for foreningen
3) Valg af bestyrelse samt suppleanter
4) Valg af revisor samt revisorsuppleant
5) Eventuelt

BESTYRELSEN I B 74

12
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TEGN ANPARTER IB 74
Få en god forrentning OG deltag i
lodtrækning om ekstra anpart.
I bestræbelserne på at gore financieringen af
vores klubhus så overkommelig som muligt,
har vi besluttet at "sælge" anparter i huset.
Ideen er, at medlemmer. sponsorer, familie
og andre kan tegne sig for et antal anparter a kr.
J .000.00. De indkomne penge anvendes primært
til at indfri sælgerpantebreve og - såfremt der er
yderligere midler - til at indfri/nedbringe lånet
i Bikuben.
Anparterne forrentes med 6 % p.a. , og
indskyderne får pengene retur over en periode
på 15-20 år.
Der er altså tale om, at man yder klubben et
lån , som tilbagebetales løbende.

Fordele for både
dig og klubben

(

Det er oplagt, at klubbens fordel består i, at vi
kan låne penge til 6% p.a. , hvor alternativet er
over 10°/o p.a.
Samtidig får klubben mulighed for at stille
sælgerpantebrevet til sikkerhed for lånet i
Bikuben. Hermed undgår vi stempel +
omkostninger til oprettelse af et ejerpantebrev
i ejendommen.
For indskyderne består fordelen i, at pengene
forrentes med en sats, som langt overstiger de
renter, man kan opnå ved at sætte pengene i
banken. Samtidig støtter man klubben.

For hver anpart du tegner inden 9/11-1994 og
betaler senest 15/11-1994, får du et lod, som
bliver lagt i hatten til udtrækning af en ekstra
anpart - ALTSÅ kr. 1.000,00 kvit og frit (+
forrentning)!

Risikoen
Indskydernes risiko består "kun" i, at klubben
ikke er istand til at be_tale ydelserne på
pantebrevet, idet pantebrevet vil blive oprettet
på helt sædvanlige vilkår.

Støt B 74 og få en god forrentning af dine
penge. Tegn anparter i B 74 anpartsforening.
Såfremt du er interesseret i at støtte klubben
på denne lidt utraditionelle måde, skal du enten
fremsende
nedennævnte
kupon
til
undertegnede, eller skrive dig på den til lejligheden opsatte tavle i SUttPEN. Du vil senere
blive anmodet om at underskrive en mere formel
anmodning om tegning af anparter.
På nuværende tidspunkt er der tegnet anparter
for ca. 60.000 kroner, og målet er minimum
90.000 - og helst 120.000. Så der er også brug
for dig.

Med venlig hilsen
Finn Herlev
Bakkevænget 87
8600 Silkeborg

r--------------------------1

I Jeg ønsker at købe _ _ stk.

l

I

anparter af kr. 1 000,00.

(Sæt kryds): Pengene vedlæggesD

Betales på giro (girokort modtages senere)

D

I Navn:
I Adresse.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
I Underskrift:
I

l
I
I
I
I
I

L--------------------------~
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af Formand Finn

Talgymnastik
Efter at have sundet mig lidL startede
ta)o\mnastikken. Forste udkast til budget blev
hu~iiot udarbejdet. Dette budget blev forevist
på b:Styrelsesmodet den 16. august. hv~r bestyrelsen på baggrund heraf besluttede at lortsætte
arbejdet med henblik på at kobe huset ttl_ B 74:
Ei~ndomsrnægleren blev kontaktet. idet v1
on~kede at få forkobsret til huset.
.
Nve reviderede budgetter blev udarbe_1det.
idet vi måtte erkende. at der skulle større
indtægter til (læs: konlingentforhojelse)..
.
* Kommunen blev kontaktet med henblik pa
at få regelerne for lobende tilskud _
* Kulturministeriet blev kontakte\ tor at få
reglerne for tilskud fra tipsmidlerne.
..
* DGI Midtjylland blev kontaktet omknng
cv1. stotte 1lån herfra.
* Låne- og anlægsfonden blev kontaktet
omkring muligheden for tilskud herfra.

Slutseddel
Herefter blev der afholdt . flere bestyrelsesmoder. hvor Kim fra Stotten deltog.

15

0

EN HEKTISK MANED
Helt nojagtig startede del hele faklisk lordag
" oktober på Silkeborg Golfklubs
d en I -·
_ d
træningsbaner. hvor en tlok håbe!ul e
amatorgolfspillere (I ved. forste gang ... ) dvstede
om. hvem der kunne ramme kuglen flesl gange.
Under den almindelige konversation fortalt:
llolger. at han havde set. al huset pa
"
Marienlundsvej 33 var sal til salg.
Allerede mandagen efter havde vi fremskatlet
salgsopstillingen til huset. Salgspris: kr.
I 050 000.00
Det lob koldt ned ad ryggen på den ivrige
læser. Over en "mille"!

RIPOSTEN - klubhusnummer

Der blev ultimo august skrevet slutseddel
på kobet. hvor vi betingede os-, at:
l) der kunne opnås tilfredsstillende financiering.
.
2) vi kunne fa accept fra Kommunen pa
indretning af huset til klubhus.
3 ) Kommunen ville acceptere. at der blev
etableret adgang fra grunden til
Stadionområdet.
-t) klubbens medlemmer
ville acceptere købet på
en ekstraordinær
generalforsamling.
5) huset ved
en gennemgang af nogle
af klubbens
håndværkere kunne
vurderes
som
værende i
god stand.
ad 1): Her
opstod
de
første
problemer. idet vi
ikke
kunne
formå nogen kreditforening til at yde
maksimal belåning . Efter
flere forhandlinger accepterede vi
et tilbud fra Nykredit på kr. 500.000.0~.
Restfinancieringen blev tilbudt fra bade
Bikuben og Jyske Bank. Vi valgte tilbuddet fra
Bikuben. idet det bl.a. omhandlede en
kassekredit.
. _
ad 2) og 3): Umiddelbart for v1 11k
kendskab tiL at huset var til salg. havde v1 sendt
en ansogning til Kommunen ved'.. ansognmg
. om en byggegru.nd på Stad1onornradet Efter at

Perioden mellem torsdag den 16. august og torsdag den
22. september, var vel nok den mest hektiske i klubbens
historie

have rådfort os med formanden for planlægningsudvalget Ole Olesen og formanden for
kultturudvalget Jorn Rve Rasmussen. fremsendte vi så et supplement til denne ansogning.
hvor vi anmodede om dispensation for
lokalplanen for området. således Yi måtte
indrette huset på Marienlundsvej til klubhus.
Denne ansogning blev positivt
modtage\ i såvel forvaltningen
som i diverse udvalg.
Dispensationen blev give\
- under forudsætning af
"positiv naboboring"
Da der kun er en nabo.
blev denne kantaklet via vores
-r""
e_1endomsmægler,
som kunne
meddele. at
naboen ikke
ville komme
med indsigelser. Han
skulle dog have de
normale 14 dage til
at gore indsigelser.
hvorfor den
skriftlige accept
fra Kommunen fors\ kom
lidt senere.
Inden den ekstraordinære generalforsamling den 22. september havde vi jævnlig
kontakt med advokat Jon Soberg samt
c.1endomsmægleren. Prisen blev bl.a. forhandlet
ned til kr. I 000.000.00.
ad. -t): i den hektiske måned gik snakken
blandt klubbens medlemmer ivrigt frem og
tilbage. Nogle var for. Andre var imod. De
ileste vidste ikke rigtigt. De kunne godt se
mulighederne i det nye hus. men var det ikke

for stor en mundfuld for vores lille klub?
Det endelige budget. som lå til grund for
bestyrelsens beslutning om al indstille kobet til
gen~ralforsamlingen. blev udsendt til medlemmerne.
Så kom dagen , hvor medlemmerne skulle
tage stilling til kobet. Referatet fra generalforsamlingen kan læses andetsteds i denne
ekstraudgave af RIPOSTEN~ Medlemmerne
stemte for kobet.
ad. 5): der blev herefter i hast nedsat et "syn
og skon-udvalg". som skulle gennemgå huset
for eventuelle fejl og mangler. Denne
gennemgang fandt sted den 2. oktober. hvor
huset blev fundet iorden. Dog "hænger'· taget.
Samtidig med alle disse forha11dlinger skul!:
vi have RIPOSTEN på gaden. Dette skete pa
under en uge. hvilket primært Peter Lodahl.
men naturligvis også chefskriveren Werner.
den ovrige redaktion og vores trykker. skal
krediteres for.

Og så var der lige
Endvidere skulle diverse breve til klubbens
medlemmer. til advokaten. til kreditforeningerne. til forskellige fonde m.v.
udarbejdes og sendes.
Herudover skulle konceptet omkring anpartsforeningen udarbejdes. ideen sælges og
tegningen påbegyndes.
Endvidere skulle vi forberede nærværende
klubhusavis, hvor der skulle tegnes annoncer.
laves indlæg og lignende.
Og s~ var der jo lige en koncert. som skulle
forberedes .
Alt i alt EN HEKTISK MÅNED. som vel ret
beset kun var begvndelsen til en hektisk periode.
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NYE SPONSORER I
HANDBOLDAFDELINGEN
0

AlT Til HOS - HAVE
OGH088Y

REIMAR
SILKEBORG TØMMERHANDEL A/S

afFinn Herlev
Efter en hjertegribende appel fra vore
håndbolddamer i det seneste nummer af
RIPOSTEN. meldte WESTERGAARD GARDINER sig som sponsor for dameholdet. Der er
foreløbig lavet en aftale på et år. men med
mulighed for at forlænge aftalen.
En tilsvarende aftale er lavet med MAZDA
SILKEBORG for klubbens serie 2-hold i
håndbold. MAZDA SILKEBORG har i flere
perioder været sponsor for klubbens fodboldafdeling. men har nu onsket at stotte
håndboldafdelingen.
Bestyrelsen vil gerne herigennem sige tak for
jeres positive reaktion på vores henvendelse.
Holdene med deres nye spilledragter vil blive
præsenteret i næste nummer af RIPOSTEN.

SPONSOR TIL SERIE 4-HOLDET
Vi mangler stadig at finde en sponsor til vores
andethold i håndbold. Kender du et firma, som
evt. kunne være interesseret i en sådan aftale,
må du meget gerne kontakte undertegnede
hurtigst muligt.
BUKSESPONSORER:
Som noget nyt vil klubben i år prove at skaffe
buksesponsorer til de forskellige hold. Prisen
for holdene vil for to sæsoner være:

pub

Bindslev Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 86 8119 69

FODBOLD:
I. holdet (serie 4.1)
Pris for 2 år kr. 2.500
2. holdet (serie 4,2)
Pris for 2 år: kr. 2.000
3. holdet (serie 5)
Pris for 2 år: kr. 1.500
4. holdet (serie 6)
Pris for 2 år: kr. 1.200
Old boys I (A-rækken) Pris for 2 år: kr. 1.500
Old boys II (B-rækken) Pris for 2 år: kr. J .200
Senior-old boys (7-mandshold):
Pris for 2 år: kr. 750
Damer (7-"mands"hold) Pris for 2 år: kr. 750

HÅNDBOLD:
I. holdet (serie 2)
2. holdet (serie 4)
3. holdet (serie 4)
Dameholdet (serie 3)

Pris
Pris
Pris
Pris

for
for
for
for

2
2
2
2

år:
år:
år:
år:

kr.
kr.
kr.
kr.

1.500
1.000
l .000
1.000

Bukserne bliver forsynet med tryk på lår eller
bag, ligesom sponsoren naturligvis får plads på
klubbens sponsortavle, som kommer til at hænge
et centralt sted i vores nye klubhus. Interesserede
buksesponsorer bedes venligst kontakte undertegnede.

BANDEREKLAMER
I forbindelse med at klub en får eget klubhus.
vil vi undersoge muligneden for at sætte
bandereklamer op i skellet mellem vores grund
og træningsbanerne og/eller rundt om "vores"
bane.
Der er ingen tvivl om. at bandereklamer
langs vores grund vil få en særdeles god
placering, idet der til alle Superligakampe vil
gå mange mennesker forbi stedet. Vi vil vende
tilbage omkring bandereklamer. når vi ved.
hvordan det skal gribes an. Interesserede kan
dog allerede nu kontakte undertegnede på tlf.
86 80 06 05

nifil[fil[[[[ff
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EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
afFormand Finn

Se efter "Green X" -mærket
MICHELIN DÆK producent med
"Grøn teknologi".

0
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Baunehøjvej 16 · 8600 Silkeborg ·Tlf. 86 82 09 00
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Vika' det med dæk og fælge
DÆK-RINGEN består af 35 selvstændige dækcentre fordelt

o~er

hele landet _____"'_,

Den 22. september atholdtes den med spænding
ventede generalforsamling, hvor klubbens
medlemmer skulle tage stilling til klubhuskøbet.
64 medlememr var mødt op i SUMPEN, som
dermed var fyldt til bristepunktet. Herudover var
der i forvejen afgivet 12 brevstemmer, således ialt
76 medlemmer deltog i af-stemningen. Dette høje
stemmetal vidner om stor interesse og engagement
blandt klubbens medlemmer.
Efter at Per Fængsel var blevet valgt til dirigent,
fremlagde Formanden bestyrelsens oplæg og
indstilling.
Forst blev baggrunden for klubhuskøbet kort
ridset op. hvor Formanden bl.a. sagde, at der er tale
om en generalforsamlingsbeslutning fra 1993, som
bestyrelsen nu prover at føre ud i livet. Endvidere
blevproblemerne med de nuværendelokaleromtalt,
ligesom det er bestyrelsens opfattelse, at der skal
ske noget ny1, såfremt klubben ikke skal "gå i stå''.
Der mangler visioner i øjeblikket.
Bestyrelsen ser købet som en investering i
modsætning til et evt. byggeri på lejetgrund. ligesom
det blev understreget. at muligheden for at bevare
atmosfæren fra SUMPEN vil være langt større i et
ældre hus end i et helt nyt (sterilt) byggeri.
Budgettet viser et overskud på I S.000 kroner.
lfolge bestyrelsen er der tale om et forsigtigt budget,
hvor der ikke er regnet med flere "kunstige" penge
end vi kender idag, ligesom der er budgetteret med
kontingent fra ca. 20 færre medlemmer end idag.
Derer således. efter bestyrelsens mening, muligheder
for at forbedre budgettet ved en aktiv og målrettet
indsats.
Efter Formandens indlæg var der en livlig debat.
hvormedlemmernes forskellige syn på investeringen
kom frem.
Peter Lodahl fremlagde et alternativt budget. som
udviste et underskud på ca. 70.000 kroner.
Bestyrelsen havde ikke haft lejlighed til at se dette
budget før generalforsamlingen, men der var tale
om et meget pessimistisk budget. som bl.a. viste en
kraftig medlemstilbagegang, manglende udlejning
af lejligheden, en halvering af overskuddet i såvel
1ljejle Cup som i Carlsberg Cup. betaling for layout
(opsætning af RIPOSTEN) m.v.

Bestyrelsen mente. at Peter Lodahls budget var et
skræmmebillede. hvor forudsætningerne var alt for
pessimistiske. men man kunne naturligvisikke give
nogen garanti for, at bestyrelsens forudsætninger
var de rigtige, blot henvise til, at det er bestyrelsens
opfattelse, at der er budgetteret forsigtigt.
Herudover var der bl.a. kritiske røster fra:
* Peder Kristensen som mente. at de nuværende
lokaler stadig kunne bruges. samt at dette vil give
klubben gode muligheder for at samle flere penge
sammen.
* Finn Laursen var bl.a. nervøs for. at klubben
ikke kunne magte det økonomisk.
Af positive tilkendegivelser kan nævnes indlæg
fra:
*Knud Larsen, som stærkt anbefalede købet, idet
det er Knuds opfattelse. at det er nødvendigt fo
at B 74 kan komme videre.
* Klavs Kjærsgård, som i de sidste dage op til
generalforsamlingen havde skiftet mening.
* Utte Koch mente. at Lodahls budget var
misvisende og anbefalede købet. Det samme gjorde
Jørgen Risvig.
Efter en god debat, hvor bestyrelsen måtte svare
på adskillige spørgsmål. blev forslaget sendt til
skriftlig afstemning. Ud overhuskøbet skulle man
acceptere en kontingentforhøjelse på I 00 kroner
om året, ligesom prisen på øl skulle stige til 11
kroner.
Bestyrelsen tilkendegav. at man ønskede en stor
opbakning for at fremme købet. Derfor havde man
besluttet. at der skulle være dobbelt så mange JAstemmer som NEJ-stemmer, før købet ville blive en
realitet.
Bestyrelsens indstilling blev vedtaget med 56
stemmer for, mens 18 var imod. Der var 2 blanke
stemmer (AFSLØRING: den ene var afgivet af
Mureren hin Konfliktsky, red.).
Generalforsamlingen blev afsluttet, efter at
undertegnede havde udtrykt glæde over den store
opbakning.
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TJEN TIL DIT FODBOLDKONTINGENT
... og lidt til

KONTINGENTET
STIGER

Det er kendsgerningen for et af vore yngre medlemmer, som efter hotligt pres kontaktede
Steen List fra DANICA forsikring.
En årlig besparelse på 900,00 kroner og 300,00 kroner til B 74 blev resultatet af en times
møde med Steen.
Hvad betyder en lille kontingentstigning så?!?
Det undrer mig meget, at klubbens medlemmer ikke vil give sig selv samme chance.
skrivende stund er der kun 4, der har kontaktet Steen. For klubbens, og ikke mindst din
egen, skyld bør du omgående tage kontakt til DANICA.
Gør I ikke det vil Steen tillade sig at ringe dig op, for det er en kendsgerning, at den gode
afrale B 74 har med DANICA om gratis udsendelse af RIPOSTEN, ikke kan forventes
forlænget til tid og evighed, medmindre DANICA får noget til gengæld.
"AT B 74 K4N TJENE PENGE, ER GANSKE nsr.
OM DU K4N, J\IAN IKKE VED.
A1EN KONTAKTER DU VOR VEN STEEN LIST,
HAN HURTIGT GIVER DIG BESKED"

Finn Goethe

Danica
TOTALLØSNINGER
Boliger · Institutioner · Erhverv

Fra 1995 stiger kontingentet til 2 x 350
kroner pr. år. Det er en stigning på l 00
kroner om året, som den ekstraordinære
generalforsamling vedtog den 22.
september. Det er stadig vores opfattelse,
at kontingentet er blandt byens absolut
laveste, hvis ikke det er det laveste.

KUNST IB 74
B 74 har truffet en aftale med en af vore gode
sponsorer om et helt specielt projekt, hvor
klubben får mulighed for at tjene en "skilling"
til klubhuset. Det er:
GÆRULFFS KUNSTHANDEL Vi HENRIK
FÆLDGAARD
der har rettet henvendelse til os omkring salg
af et litografi udført af den kendte Silkeborgkunstner Jorgen Jacobsen.
Litografiet bliver trykt i l 00 nummererede
eksemplarer, hvoraf B 74 får mulighed for at
sælge halvdelen. Prisen for litografiet i en pæn
indramning bliver 1.500 kroner pr. stk.
Vi håber at kunne præsentere litografiet i
løbet af november måned og vil vende tilbage
til projektet i næste ordinære udgave af
RIPOSTEN, ligesom vi håber at kunne hænge
et eksemplar op i enten ,,Oversumpen" eller
"Undersumpen".
Såfremt man uforbindende vil reservere et af
disse litografier, kan man rette henvendelse til
undertegnede, idet man naturligvis ikke er
forpligtet til at købe før billedet er studeret,
vurderet og accepteret.
FORMAND FINN

RESTANCER:
For at kontingentstigningen rigtigt slår
igennem på klubbens regnskab, er det dog
en forudsætning, at medlemmer indbetaler
sit kontingent.
I skrivende stund er der 20 medlemmer
af fodboldafdelingen og 4 medlemmer af
håndboldafdelingen, som er i restance
med mellem 300 og 600 kroner. lait er der
restancer for knap l 0.000,00 kroner' Disse
penge vil lune gevaldigt i klubkassen,
hvorfor alle som ikke har bragt kontingentindbetalingen for 1994 i orden
opfordres til at betale omgående.
Bestyrelsen vil i løbet af november måned
kontakte alle medlemmer i restance pr.
telefon for at få pengene ind. Endvidere
har B 74 som bekendt den regel, at
medlemmer i restance ikke får lov til at
spille kamp. Denne regel vil blive
håndhævet i 1995. UK vil ganske enkelt
modtage en "blackliste".
INDBETALING FOR 1995:
Girokort til indbetaling af håndboldkontingent for 1994/95 er vedlagt og skal
indbetales inden 1. december 1994.
Girokort til indbetaling af fodboldkontingent for 1. halvår af 1995 vil blive
udsendt primo december sammen med
årets sidste nummer af RIPOSTEN. Sidste
frist for indbetaling vil være 1. februar,
men I er naturligvis meget velkomne til at
foretage indbetalingen hurtigere, ligesom
I gerne må betale hele 1995-kontingentet
på en gang!
FORMAND FINN
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ET STORT ØNSKE
GÅR I OPFYLDELSE
afBestyrelsen

Mariehøj Murerforretning

_nv,s-

Kaj Jørgensen
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg
Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer
Storm- & Forsikringsskader
lso-kærn
Stort som småt - når det skal være godt

Tlf. 86 811504 . Biltelefon 30 86 06 95

Få råd
her og nu
og de næste
mange år!

'®Mi(ltbank
Alle li<lers

@~(~Uben

Del har længe været klubbens onske at få eget
klubhu s. Del var derfor særdeles beleiliot t
I
. M .
, "', a
rnset pa
anenlundsvej 33 blev sat til salg i
august måned.
Lidt for tidligt vil mange sige, og det må vi i
besty~elsen give ret i. Vi havde gerne set at der
var gaet et eller måske to år. inden drommen
blev en realitet. Men det kunne sælger af huset
ikke vente på. hvorfor vi måtte springe til nu.
Det er klart at det forpligter medlemmerne og
s_pectelt klubbens bestyrelse. Der ska l lobes
ltdt stærkere. Men når det vi lober efter er vores
eget_ klubhus. er det - alt andet lige - lettere at
motivere folk.
Der skal i hvert fald ikke herske tvivl om. at
bestyrelsen er parate til at yde en ekstra indsats.
i::n tmg skal vi dog være bevidst omkring: der
ma ikke dnves rovdrift på hverken sponsorer
eller medlemmer.

Vi farer således ikke ud med store forhojelser
af pnsen for sponsorater. En mindre stigning på
annoncer I RlPOSTEN , som modsvarer de
seneste års prisstigninger på tryk, repro m.m. er
den eneste forhøjelse, vi påtænker.
Derimod vil vi gøre en ekstra indsats for at fa
flere sponsorer og annoncører, ligesom vi vil
lave diverse arrangementer som auktion
amenkansk lotten. koncerter og lignende.
.Alt sa~men for at klubbens medlemmer far
sa gode torhold som muligt.
Men intet kommer dog af sig selv (se også
artiklen I dette blad om, hvad du som medlem
kan gøre!).
Vi glæder os til at invitere til reception i vores
nye klubhus og håber på. at huset må blive
rammen om et fortsat godt socialt sammenhold
for klubbens medlemmer.
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SADAN BLIVER VORT
NYE KLUBHUS INDRETTET

KLUBHUSKLUMMEN
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Den erhvervede bygning er på flere
måder perfekt til formålet som klubhus
for B 74.
Med dens beliggenhed på adressen
Marienlundsvej 33, er der kun ta skridt
fra det hidtidige klublokale i kælderen
under SG's bygning, hvilket bør være en
garanti for, at flytnin gen ikke vil medføre
de store forandringer for klubbens
medlemmer og dermed følgende "fremmedfølelse", som en sådan flytning af
lokaliteter ofte gør.
Endvidere er huset trods sin tidligere
anvendelse som privatbolig
indrettet således, at der kun skal
foretages få bygningsmæssige
ændringer for at gøre det til et
ideelt klubhus.
Huset er opført i 1961 som
en muret gulstensvilla i
tre forskudte plan, og
bærer præg af en
nænsom behandling og
konstant vedligeholdelse.
Ved ombygningen
indrettes der i det
øverste plan en
lejlighed til udlejningsformål. Dette udføres ved at opbygge en
tværskillevæg oven for den interne
trappe, hvilket betyder, at lejligheden vil
være helt adskilt fra klubhuset.
Der vil derefter blive etableret indgang
til lejligheden i husets gavl, hvor der for
ø jeblikket er en fransk altan. Herudover
vil der blive indrettet køkken i et af

lejlighedens tre værelser.
Da husets nuværende badeværelse
bliver en del af lejligheden, udføres der
et nyt toilet for klubbens medlemmer i
det mindste kælderrum, hvor der i
forvejen er placeret et gulvafløb samt
tilslutningsmuligheder for vand og afløb.
I det store opholdsrum i stueetagen er det ved nedbrydning af et
mindre vægstykke
muligt at skabe
forbindelse til
køkkenet, hvorved
køkkenet og
dermed salget af
mad- og
drikkevarer vil
blive en
integreret
del af
klublokalet.
Sluttelig vil
den
nuværende
carport
blive
indrettet til materialerum for bolde o.s.v.
På denne måde vil man således for
relativt beskedne omkostninger få skabt
den perfekte ramme for klubbens videre
udvikling i de omgivelser, hvor B 74
naturligt hører hjemme - nemlig på
Stadion .
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