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Chefadministrntor
Vcternnafdelingcn

IIJ~ci'I

Ji.;~pcr

,,Bino·· lkrg

Vestre AllC .t6

868158 18

Manenlundsvej 338
Tlf.: 86 815357

Bestyrelsen
Fonnund

Finn 1-lcdt:v
Aub~nraavcj

83

86 80 06 05

Støtteforeningen

John Pc.;derscn
Skoh.:gudc 53, l .tv
40 215754

Fonn.nnd
( 'hristiun Simon!ic..:n
Skovlohc.:rvej 24
86801391

Bjurm: Davids~n
Fym..:hojcn 7
86 83 75 74

N:t:stlbnnand
Thomns Jcnst.:n
\'i.;."tre Alk 3-J.

86 80 05 49

1-.:asst:rcr
Lars B.R. Nicls1.:n
Fredcriksl:>t:rggti<k 61J
86 812987
Kcl<l i-krlcv
Rudbolvcj 30
86815914

Stephen 1'.nudscn
Sanu loric:vcj 14
868281 39

Jens 1'.ristiun Hjorth
Bindslevs Plads 18
86816517

Kn:skn Knud'icn

fn.;j<LWl!j<){)
86 82 62 53

Jorn Andn;ust.:n

C'hristirn1 Sin1l>n~i..::n

Vida~vej 10
86 81 5799

Kns!'lcrcr

J1:11s Pch.:r J I. .li.:nscn
h.ollum.lvej 4
8600 Si lki.:b,.)rg

John Villm.lsen
t\ 1ysw1devcj I
86 81 18 87

UKOldboys

86 80 06 05

Bc1my Ronu
Lyngbygade 69
86 81 58 46

Henning Nielsen
Falsterngade 12
86 82 67 54

Per Ricmc;:nsc hncidc::r
Vestc.;rva:ugct 29
86 81 48 25

Morten Rii;vig
T)1tebærvcj 35H
86 84 55 57

P..:r Duclund
Udgiir<lstot\en 22
86815737

Lars B.R Nielsen
Fr<J<nkslx:rggadc 6H
86812987

Skiafdelingen
C hristian Sim011si.;11
Skovlobcrvcj 2-t
86 80 13 91

C laus 11. .ft::nscn

Knud Uud I ,urwn

40 2 1 57 54

Gun ildo,;h{~ vc.;;j

Karlskronavc.:j 8
86 82 64 70

I

86 83 78 09

John

l\tk:ha.:rvr.:j 35D

i\ fy~UJh_k\'".i

86845557

8(> 81 18 87
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A..ubcnraavcj 83

\ ' illml ~ n

l )uv id Un:cn
Nyhoj\i.;j 15

8(> 83 70 72

I

Dameafdelingen

Chefrcdaklor
Thomas Jensen
Vestre Al IC 34
86 80 05 49
f·otograf og crhv~rvs
rt.portcr
Søren Adsbøl
Jacob Paludnnsvcj 52
8681 25 26

Rt.:d.nktionsdu.::f
Fi IUl l h.:rh::v
A:.tbenranvi;j 83
86 80 06 05

Lissa Juul
\ 'cstn; Alle'.: 3.J
86 80 05 49

i\:on-c:spondc.:nl
.lem. l'dcr 1-1. Jcnst.:n
Kollundvcj -I
Tlf. : 86 82 69 79

Godsforvalter
Jorgcn Ri!:>vig
lknriJ..scn
Rykvcj :l5

selv i en lille idrætsklub som B74 foregår der en ma sse arbejde i kulissen, som det enkelte medlem ikke mærker meget til For medlemmet er
det naturligt
- at der er et sæt ens tøj til kampene
- at tøjet er rent og pakket i de respektive tasker
- at der er bolde og overtrækstøj til træning og kamp
- at der kommer 11-13 medspillere til kampene
- at det kommer en dommer og en modstander på det samme tidspunkt
- at der er et klubhus
- at klubhuset er pænt og rent
- at der er pænt og rent rundt om klubhuset
- at det er fjernsyn og musikanlæg i klubhuset
- at der kan købes øl og vand i klubhuset
- at der 4 gange om året kommer et klubblad
- at B74 har et af byens billigste kontingenter
- at man har muligheder for at deltage i diverse arrangementer

Redaktion

Jolm l\;Jcrs..:n
~ k okg"ddJ, I.tv

\lorl1.:11R1svig

11. J..:nst.:n
(iurukl"h~j,i..:j I
86 ~n 7'1< 09

Finn Herlev

Damer:
L1o:nt.: Kildcganrd
Norhcdcvcj 29
86 851080

Tlf.: 86 82 69 79

Cl11 u~

Sponsorudvalg

Håndboldafdelingen

Parkforvalter

Finn l.aunicn
Vinkcl vcj .t
86820210

Skovlobc.:rvt:j 2-t
86 liO H 91

Kampfordeler

Kim knnn(,..-rup-f\h1Jkr
Almindsm·cj 30
86 8~ 48 04

Leder

Alt dette og meget mere skyldes et stort stykke arbejde fra en række
mennesker, som på frivillig basis er med til at gøre det attraktivt at
være medlem afB74.Navnene på nogle at disse mennesker kan ses på
side 2 i Riposten. Jeg kunne godt tænke mig, at det store stykke arbejde i større grad blev påskønnet. Som et minimum, ved at man bærer
over med de enkelte kiksere som naturligvis sker i løbet af året. Ingen
er fejlfrie. Heller ikke i B 74.
Er der andre 74' ere, som ønsker at give en hånd - enten som medlem af
et stående udvalg eller i forbindelse med enkeltarrangementer - hører
vi meget gerne fra jer. Vi påtænker at lave et kartotek over nuværende
og koml)lende hjælpere, så det bliver endnu lettere at rekvirere folk til
forestående arbejde i klubben
Tak til dem der yder en indsats

TRYK:
BURRE REKLAME
LAYOUT:
PETERS PEN

.fim11and.fi1111

86 82 'I 27
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Brev fra vort medlem
i FC Groningen

Hilsen fra
Børnehaven
Færgely
Al krforsl Yi I vi her fra Bornehavcn
hcrg.::iy onske alle i B74 et !?odt nytar.
Vi har været glade for al kunne låne jer.:s klubhus de sidste seks måneder.
Del kan være både koldt og vildt al l'ærdes ude i denne tid, s<i det er rart at
kLmune til et vamll hus, hvor der er plads
til at lorre toj, og hvor både bom og
voksne kun få \·armen og få nog.:t varmt
at drikke.
Vi Jik i december besog af en vis hcm;,
og vi lavede en aliah: med ham:Ttil
børnehavens julefrokost Jik vi besog af
julemanden, der havde gaver med til bmnt:nc . Der var ingen afbomene der kwme
gælle hvem dt:r gemte sig i julemandsdragten: -kan I?
Vi håber pa godt samarbejde med 874
og mt.'tllcmmeme fremover I
flilsenji·a
!Jarnehaven l·iergely

Udsolgt af
anparter
I forbindelse med generalforsamlingen i 137 4 Anpartsforening, blev de
sidste anparter i foreningen solgt. Vi
kan de1i(ir nu konstatere , at flere end
60 mcdkmm.:r, sponsorcr ug familiemedlemmer er anpartshavere i 87 4
Anpartsforening.
Tak for denne store opbakning.
l·lvem ved - måske udvider vi anpartskapitalen en gang, så m1dre får mulighed for al blive medlem af denne
eksklusive klub.

fon11andfl1111

VESTERGADEHALLENS KIOSK
vi Charles Døssing
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Til sommer er del lo fir siden jeg meldte mig
ind 1 H74. Min bedste ven Jesper Larsen og
undcrtcgnede. vrn· inviteret ud til det nvllllnæ\11lc a;rcsmcdlcm Knud Larsens somme rhus, hvor han trakterede med lunkne Vib-nl
ad libitum saml en grill komplet, som ikke er
overtruffet i nyere lid.
Det elitære s~lskah bestod denne steghede
sommerdag - fnruden .Jesper og jeg selv - af
Chefon, Svenningsen, Niller, 13runo, Mureren,
Ulk og naturligvis parkforvalteren selv. Det
kunne med andre ord ikke undgå at blive en
succes.
Vi tog alle for os af retterne, og på et tidspunkt hvor Chefen tænkeligvis Yar en anelse
selskabeligt o\'errislet, valgte han at give mig
et kontraktforslag. som i hans njnc ganske
givet tog sig ud som el tilbud jeg ikke kunne
afslå: såfremt jeg påbegynd le lohetræningcn
den kommende dag, turde han love al jeg i
løbet af en relativ kort indkmingsperiodc ville
blive førsteholdsspiller i 874 - med alt hvad
del målte indehære!
Da jeg ærbl1digt spurgte til min honorering,
svarede Chefen prompte: ' Du kan jo snuppe
at par af Larsens Vib-bajere'
Således kunne jeg jo ikke afslt1 , men had i forste omgang om at blive indmcldt. Del var OK
med Chefen og efter disse forhandlinger fortsatte festlighederne i en ikke formindsket
lossluppenhed.
Eflerfolgende gik Jesper og jeg i lang tid ng
\'Cntcdc på al modtage Riposten . Fire måneder senere havde jeg opgivet; måske havde jeg
drukket et par ol for meget ude i s(1mmerhusel og stiledes 1·e d nænnerc O\Trveie lsc fundet for userios s<1m 11 74 medlem '' Men sti cn
lordag skele der noget. i min poslb sse \·ar
derd brev fra fl 74 .! .l11hlc11dc ring ede jep til
Jesper. som kunne hd,ra;l\e al han li gc kd es
haYde m(1dta gel en knnlingcntopkra:vnin µ.

Han \·illc tage ud i Sumpen samme clknniddag ''g fojre det.
Da Jesper havde bestilt ol ti l sig se!Y og de
nænnesle omkringstående, Ind dcr et dh fra
cl af bordene ' Se nu lige at fri betalt det kontingent, du. Og mind ogs;i Sorensen om del! '
Jesper kwcde at betale snarest , og mandag gik
vi sammen ned på posthuset. Vi i(1Jte os nu
som ofliciclle medlemmer. Desvæ1Tc havde jeg
på dava:rcnde tidspunkt indgået anale med en
anden klub, og havde ikke mulighed for at
springe fra på delle fremskredne tidspunkt.
Klubben, der var så krakilsk al holde fast i
sine kontraktmæssige krav, er FC Groningen
hvor jeg spiller i dag. I .ivct hernede adski ll er
sig ikke i væsentlig grad fra li vel i Danmark.
Klubben er selvfolgelig slorrc· end Silkeborg
ff og ligaen bedre, med nogle af de største og
bedste klubber i verden repræsenteret. Derl'or
er presset pii spillerne selvsagt storre ~ der er
all id journalister og TV-hold på banerne hvor
vi tr~ncr - i særdeleshed i en periode hvor vi
spillede elendigt , modtc de lalsla:rkt op. Dette
er imidlertid en del afi<1bbcl , og det vænner
man sig også til.
P:i trods af at del forstc halve år ikke har budt
på udelte succesoplevelser. har Jeg ikke fortrudt mit skifte til udenlandsk f(ldbold . Det al
komme lidt på afstand af andedammen er
mo(lnende. og den menneskelige udvikling er
en sidegevinst, jeg gerne tager med . Hvad der
ikke sli\r ihje l, gnr slærkerc'
.leg er stadig stolt H74-medlcm og modtager
af' Riposten . Ti l :,;ommer \·il jeg lokke Jesper
rncd ned i Sumpen, hn1r \'i vil dele en ol , og
l\lrhMx:ntlig mode nogle ar de foromtalte oldb(1vsspidscr m.fl .
J'.A. Cil ~ NSYN''.

/)e hedste hilsner
l'eter Soremen
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DEKAN IKKE
SLÅ OS IHJEL ...
For itr tilbag..: var der s tor debat omkting
stadionomri1dcts li·cnuid . Skulkd..:r bygg..::;
..:t nyt stadion på Soholt til hrng for bl.a. S!Fs
Superligahold? I forlæng..: Is..: heraf var der
holdning..:r fremme om al lav..: s ladionomri1d..:t om til bebyggels..:.
D..:r kun argum..:ntere:> længe blide for og
imod begg..: forslag, m..:n en ting t:r sikkert:
var ov..:nståcnde bkv..:t effektueret var 13
74 ' s fremtid som ..:n fodboldklub dybt
forankret i Sydbycn tru..:t. Og som kons..:kvens h..:rafvar selv..: U 74 's fremtid også i
for..:zom:n .
Nu kan vi imidlertid ånd.: lettet op. Således
står folgende at læse i den s..:nesle udgav..:
af Kommw1cplancn :

Sponsorer
Vi er tæt på at være på omgangshojde
med sidste ar, når d..:t gælder sponsorer.
P.t. mm1glcr vi folg..:nde :

- 2 lrojer til Old Boys A. Pris kr. 500,pr stk.
- div..:rse buksesponsor..:r. Pris kr. 22.500 pr. sæl for to år
- .:t sæt toj til l'..:teranholdet. Pris kr.
2.000,- pr.ar
l-lar I emner. hor..:r v1 gem..: fra jer.
I lusk at stnll..: 1·o re sponsor..:r. Kig pt!

Håndbold
ar

"Tidlig..:re tanker om .:n udtlytning af Stadion
er nu skrinlagt. Stadion bliver liggende og udbygges. D..:t ..:r hermed Lmderstrcgct al delt..: sydostlige hjome afdd gamle Silkeborg, også frem over skal være del store næn·ekrealive område
til midtby..:n'".
1-lenned er Stadion som en stor grøn oase nær
midtbyen sikret. Til glæde for alle områdets
beboere. Og ikke mindst B 7 4.
l3 74 ' s fysiske eksistensgrundlag i form af vores eget klubhus og en fremtidssikret områdeplan danner således grundlaget for en lovende
og ly s B 74-fremtid også langt ind i del næstt:
årll1sinde .

JENSWERNER

Carlsberg Cup
Arels Carlsberg Cup atholdes den 14. juni
fra morgenstLmden. Vi arbejdcr i øj..:blikket på at få programmel på plads, men som
sædvanlig bliver fodbold- og dartkampene
de store trækplastre. Men der bli 'r sikkert
også noget for børnenc , ligesom der vil
bliv..: aktiviteter for ovrige tilskuere.
Vi lilr som sædvanlig brug for t1ere frivillige hjælpere ·_ bl.a. til dommerg..:rningen .
Tag derl(ir \'d imod Spj aldemand, når han
henv..:nder sig.
Vi glæder os til en gnd dag i selskab mcd
b y..:us _jet-s..:t (og Carl sberg ).

sponson'1\ kn l'or du handler.
.Jiumulll lj1 1111
f 11/"ll/l1/l(lji1111
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En fomuflig start p {1 sæsonen bkv f"ulgt op
en fornutlig ti>rtsællel se , således al I halvdel
af sæsonen bl cl' ganske fornufti g - relativt
set.
2. hall"dcl af sæsonen startede traditionen tro
efter jul og fik en fornul1ig optakt med enkelte sejre og få nederlag.
Klubhhens eneste henehold sluttede således i
toppen af rækken, hvilket er tilfredsstillende
- situationen taget i betragtning. Vores mål om
al blive i rækken er derfor opfyldt til ovcr-

og kun en bode.
Vi vender tilbage med s lut stillingerne i næste
nummer af Ripo sten, hvor 1·i ogs{1 lul'ler tankerne for næste sa:son:
Skal vi have et eller lo damehold ?
Skal vi genindfore OB-holdet hos drengene?
Sknl vi overhovedet spille håndbold i 874 ?
Vi er derfor interesserede i al hore fra alle interesserede - nvc som gamle - himdholdspillere.

Ood.

formand linn

Vi hviler dog ikke på traditionerne, men klor
på med nye udfordringer. Til næste år vil vi
undgå boder.. . i samme stmrcl se som dem i
år. En fornuflig m iilsætning som kan indfri es,
hvis bare vi tager os selv lidt i nakk..:n og sparker os selv andre relevante steder.
Damerne har hafl en fornuftig sæson - forholdene taget i betragtning:
- 2 fodsler (et stort tillykke fra redaktionen)
- I rejst ostpå
- 1 skadet ener l t min. spil i comeback kam-

pen
- adskillige vagter
- alle el år ældre end sidste år

TI l1~8l'VE:ltE~ JA,Q,;J('E!ifi' ~'Å.
KONiT~'QENT~~Lli>NiEllE. ~ N'lr'F V'.å.BEJNI
KAN V .Æ~~ A'.l,' F(i),;l;\T' ÆLL,ll l:l(VBM DER
UA.\R, BE:F'AL'l' KONiT:I;NGE~,, SÅLEDES AT
INTERESSEREDE' KAN FØ1LGE: MED ..
BETAL DIT KONTINGENT NU'!!!:
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KVARTALSTORSKEN

R<•parntio1wr af alk "'"'rk•r
\'askl'maskin+.'r
Opv<1sk<•maskiJwr - IWl•skabl'.
Fr~' sere - homfurer

BJØRN HOLDT
HVIDEVARE SERVICE
86 88 23 48
Biltlf. 30 81 36 77
Fuglemosevej 34 Kjellerup

MariehøJ Murerforretning

JQS

Kai Jørgensen

SolhOJ"veJ 11 8600 Silkebo1g
A~

murto1art>epe ud*es

Nybjg111ng" · Tilbygn111ger • Ropo1Slcum - & For&lk°"19~r
i>b-kæm
Sl.twrisn11l-~rddsUl"*'tUodl

Dans!: fJ.rK1teK:·

Tlf.16 811604 . Billlllefon 30 86 06 95

SUPER
KRAM
Dame- & herrelrisør
Veslergade 25 Silkeborg
P i Bio's gard - Indgang ved MR

TLF. 86 8217 36
8
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llt1<Hel'::f! · MAf._ · lnae:uoun FFt:

KØKKENET

Siikobo<gve1 B

7 400 rl€rn"'9

Tff 97 21 55 11

fu• 9.7 22 46 71

S<i er det attc1· lykkedes foret afkluhhens ærede
medlemmer at klokke sft gevaldigt 1c.Jct. at det
berettiger til al h<cre titlen .. har-talstorsken"
Faktisk skulk vi ikke mere end cl p1u- timer ind
i det nvc <ir. 1l1r kvm1alets ubestridte Yindcr ydede
sin sublime præstation. Stedet var c11 kjlighed
på adressen Fredenksherggade 5(1, hvor to
trcdiedcle af klubbens medlemmer er vokset op.
I lclt præcist drejede det sig om Mor Aases lejlighed, som htm i et svagt ojehlik havde udlånt
til to af' sine SOnllCTS nylårsudskejdser
Folk var samlet i hobetal og alt gik relativt
plarm1æssigt middag, bordbomber, sjusser, 90års fødselsdagen, "V ær velkommen" som l'ællessang, champagne, cigarer, nytårslyrværkeri.
Jo, det kunne i og for sig have været en hvilken
som helst nvtårsaf\cn, hvis det ikke havde været for John F
Denne skumle personage havde været et ~11rnt
forbi Il. C Andersens Fyrv1erke1ifab1ik og indkøbt alskens eksplosiver. Heriblandt et stort
kvantum shygcrc. Elkr at have chokeret sine
omgivelser med c.liverse tju-bang f)TVærkeri
(incl. spræng-cigaretkT), var, han ud på natten
endt på Mor Aases badeværelse i selskab med
sin kumpan Lal.
Pludselig opstcxl der c"ll støITc naturvidt,11skahclig diskttssion mellem de to: hvad ville dc.,,ske, hvis man smed en stryger i toilettet?
John F's teori var: der ville stå en stor vand~iråle op. El tlot ~yn, men ganske hannlosl
Og da Dr. Lal opfordrede Dr. F til at få aljJrnvet tcmic'!l, tog dc"ll gode F. en beslutning: i
videnskabens navn måtte dette undersogcs .
..Den s!Jygcr vi" råbte han om st1y[!eren, og den
strng i lokummet.
I ,ad det være sagt med det samme: John F ·s
teori holdt ikke. Strvgcren sprængte cl ka,111pc
hul i kummen - rorcela,11ct hanlc pi1d.ragcl sig
penrnment og uhdbrcddi[! skade.
l·Jtcr al lrn\"C hckcndl s111c s\Wkr •Wctfor den
1111\hcndc fr>rsarnling , 1n1stcdc J·1,u .hticden "1rsmt1cc.le , ·idensJ.:ahsmand J1Jcd s111 ho1re n:e\'e.
Samtidig 1rn!lte I .al wles akul ll1rsll'hj:clp, da

han lwvdc f?ict et alvorligt lattcrkrampcm11iild Lil trods lor sin aktive med\ irkcn i li1rholc.l til at
opmuntre den gode F til sin ugc111111g.
Efter at donningcmc havde lagt sig. og der var
hlevct lukket for vandet, gik natten atter sin muntre gang, omend F ·s fatale happening var det
gcnnemg1k11de hånetema
Dagen derpå stod den på rengoring for Mor
Aases sønner m. n For den gode F. startede dagen dog endnu tidligere. da han skulle kontakte
samtlige bekendte VVS-folk med henblik på at
erhverve sig et stk. lokum. Og det er skam ingen
let sag sådan en I. nyrnrsdag, d:! fornævnte
sanitetsarbejderc jo ogsl1 har været ude og shi til
Bent dagen før
Det lykkedes dog at vække en bliktud så meget
til Jive. at det gode skib F. kunne hente og påbegynde monteringen af toilettet i Mor Aases
pcnthouselejlighed. Og jeg skulle hilse og sige
fra synderen, at det skam ej er en gemytlig
heskæ11igelse at stå med hove-det så meget nedad
sådan en dagen derpå.
Fonmdringcn var dog stor for Mor Aase, da hun
rctumc.,,-edc fra Arhusdcnne I. januar 1997. Ude
foran hendes lejlighed ,10<.I adskillige k:t<;scr mec.l
tomme øl-, vin- og sprnlflasker. Og en cisterne.
Stærkt betuttet måtte dct jvske sv1u- på Bombemanden Fra Gladsa:-;c berette sin hisloric for leJlighedens indehaver. Da vandalen dog altid har
hall en ul(1rstådig stor stjerne hos den naive olding, wanxle hun hint med et strn1 hrec.lt grin
Dog havde hun gerne set, at han ha\'(lc sprængt
h:lndvasken i stvkker istedet, c.la denne 1længere
tid har stået overfor en udskillning. Men det m{1
JO vente til næste nyl<irsallen ....
Rigtig sur blev den kjærc !\ase forst et par dage
senere. c.la hun fondt ud af, at Kn.1dt-.lnhn tidliµcre hin nvt<irsi1rlcn hank tegnet twerskæg p<i
hil lederne afbomchomenc, d cT ha:nger pi\ dagligstuens prydplads. Det var ta:l p[1at nedkalde en
liltwa (1\-cr F
Mora len OYc11pt1 denne hi st(lrie 11111 va:re denne:
hvad der konnner let, g{1r t(\i- let' Kvm1alstorsken er vel fr1rt_jcnt.
.!//\'.~' Tf"Ffl .\11'.R
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"DET ER IKKE NOGET LORT
AT SPILLE BOLD IB 74!"

a

I lighed med sidste udgave af RIPOSTEN vil vi også denne gang yde
vore kære læsere en helt speciel forbrugerservice Denne gang drejer det
sig om noget, vi alle har et nært forhold til, nemlig lokummer. Eller om
man vil toiletter, das, WC' er, bøhmiske gulvvaser, skidetanke eller hvad
ved jeg. Jo, kært porcelæn har mange navne.
Vi har i den foregående periode prøveskidt en række af byens mere eller
mindre kendte toiletter, og her er vores uforbeholdne bedømmelse. Da
vi jo har at gøre med noget, der i den grad har relation til røven, har vi
selvfølgelig fildelt de enkelte toiletter stjerner, med 5 stjerner som det
ultimative lokum og nul stjerner som noget værre lort.

**
De offentlige toiletter pa Busterminalen
Det er c:gentlig ganske rene og hygiejniske toileller man !imler her,
m.;n det store k.01L1unsagtige hus er bestemt ikke nogen hyggelig
oplevelse. Det bliver sgu' aldrig særligt inspi.rt.i·ende at plumpe på
rad og række med syv andre plus pissoirbenyttende bu:,passagerer.
Det er OK til en nodbæ, men uegnet til en hyggeklenm1cr.

*

Rutebilstationen
Et næsten kronisk lilsnasket toilet. Der er alltd god
grund til al checke eller urenheder pil siddearealet
(læs pis pi\ bra;llcl). Gulvet sejkr 1 el rent
vandpjaskcri og d1Crlil kommer, al håndsæbeautomaten i brode1vanen aft11Jickk11e er torn, hv1lkel medforer daglang ildcluglemk Jingerodeur. Til
tllikllets il>rsvar skal dog siges, at der er rnasser al'
plads al bu ltre sig på. Si1 er sporgsmi\let bare, hvad
i'... man skal bruge sil megd plads til.

*McDonald's,
* * * Torvet
Hvis der er noget, der
kan sætte gang i systemet, er det en Quarter
Pounder. Derfor er det
også oploflende, at toilettet er rent og lækken.
Det er storrelscsmæssi gt måske i underkanten, men del ha.r sjæl.
Helt rart er det endvidere med lidt musik til
arbejdet. En god temperatur er der minsanlcn ogsa. Der åbnes
iovngt op for at lave en
rigtig gron ,Jko-bæ, idet
der c:r mulighed for kun
at skvlk ud 111ed hah·
do sser i Il !) n1 11d . Det
krævc:r dog, al man CJ
har lagt en p lanke!

***

***

Mor Aases (nye) toilet.
Frederiksberggaclc
Der er vel ikke noget så dejligt og hyggeligt som et latrin i hjemlige omgivelser. Her hvor man har Jagt sin forstc
flyder, har kastet op samt ikke mindst
tilbragt mange eftermiddagsstundcr 1
samvær rncd en Jumbo Bog eller Dasserne. Rclanceringen af Mor Aases toilet (læs herom andetsteds i bladet) har
ikke svækket helhedsindbykket, omend
e!terskyllet er lidt voldsomt. Trods alt
et fint lille toilet, hvor vam1c i gulvet i
især vinterhalvåret dog ville være at
foretrække

Sumpens lokum, Maricnlundsvej
Selve klubhusets kerne, Sumpens lokum
er en særpræget st01Telse toilet, pissoit
og bader presset sammen på et minimum
af plads. Rummet er som sådan langt frr
en arkitektonisk perle. Det må dog sige:
at være funktionelt , og der er en e1Tekti1
udnyttelse af pladsen, omend jeg endm
ikke har set nogen af klubbens medlem
mer bmge bmsebadet. Lidt lekture (f.eks.
dette udmærkede blad eller Flip og Floptegneserier) li ggcndc fremme ktume do~
,·ære rnrt, om ikke andet sli som nod
ration hvis toiletpapiret skulle ;;lippe op.

·....__

Vi er stadig mange toiletelskere, der savner det hedengangne Peter Jessens
fremragende kundetoilet, hvor der trods pinlig renhed var en hyggelig atmosfære over lokummet, samtidig med masser af opdateret læsestof på indersiden af toiletdøren
Sådanne oaser i den endeløse række af fantasiløse toiletlandskaber mangler vi
i dagens Silkeborg!
.!f,NS W(C)FRNl~R

Peters Pen - SPORTENS VF.N
PRESSEBUREAUET SILKEBORG
TORVET 9 . TLF. 86 82 48 11

Nygade 41

6600 Silkeborg

TLF. 86 80 41 42
TELEFAX 86 81 57 50

9Johansen

AlJ6·~~.'~~~H Speciatoptik
bent e. andersen
aut. WS-installatør - Blikkenslager
Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86 82 75 66

Cyklister
søges
Vi er nogle mere eller mindre småfede 13 74 'er der længe har snakket og snakke t og ellers ikke
mere - ja om hva · Se overskrillcn. Den forelobige plan er at starte fra " Oversumpen" Iwer
søndag kl 13.00 og længden af eykcltw·en afl1ænger af vej r, vind og lvst.
Er det noge t der vi l være godt for din slatne k0111us så mod op med frisk hum or søndag den
20. maj kl 13 .00.
Jeg modtager gerne konstruktive forslag til vores mange fremtidige cykelture.
For god ordens skyld skal det nævnes at der ikke stilles speciell e km\· til kondital. kmnpva:gt
eller lignende.
'\\"\
Vel modt drenge og piger.

Brgge Compawiet A~ Tlf 86 87 76 66
Fax 86 87 76 65 Bil 40 17 73 20 Bil 30 87 13 20
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tr,

Du 11kal bare klg~e Ind. Vi klipper · de hernJr og damer helt uden
tid:slK-stilling. Vi hør
når du har tid,
lier er h•111nefilm til homenr., frh1k kart«' på
knnden og dygtige f•gfolk m.,d en klippefast teknik.

•

/
• •

TORVECENTRETS

ERISØRSALON

KERASTASE
OBS: Grundet arbejdsnedlægg~lsc hos Ripostens
er~vervsreporter kommer protrættet af Torvecentrets
Frisørsalon først i næste nummer.

PADLMffcHEI..L.
L'OREAL

SÅDAN SPILLER
87 4 I FORÅRET
Holdplan, scril' 3
05(1-1 'J7 Kjdkrup li' - H74
12.il-I 97 137-1 - l{odka:rshroqrnens IF
l'l 04 .97 SIF- fl74
2<i<l4 'J7 ll74 - Funder (JF
0.1 .05.97 Rv SK - ll74
I0 .05.97 ll7·1 - hiulum IF
15 .05 .97 l·:ngcsrn ng 13 - 1374
24 .05.97 l-l74 - Silkehorn KFUM
01.06.97 Vihoriz Sdrrn. IK - 1174
07.06.97 Silkchoriz 1-l- B74
12 06 97 1374 - lli\~5

I foldplan, serie 5
()(, ()." <l7 Funder (JF 2 - 1374
12 ll4.97 ll7·1 - (iHlt cn GI·
l'J 04 97 l li\85 - ln4
2<1.04 .97 ll 74 - l.aven-l.inl1 Jf
03 05 <J7 ll74 - Århusbakkens FC
1.1 .05 .97 L<1shv B- 1174
19.05 .'l7 1374 - Fårvang IF 2
24 .05 .97 (i_iesso l JF -1374
11 .05 .'l? B74 - Ry SK
07 .06 'J7 Sorring-Tnustrup IF - B74
19.0(> 97 1374 - Silkeborg B 78

Holdplan, serie 6
06.04.'J7 1374 - Arhushakkcns FC
11 .04 .97 Gr:"1mosc IF-1 374
19 04 97 ll7-1 - CiFCi V(id
24 04 97 Rcscnhro lJ IF - n74
<M .05 .97 l'nµL·S\·a ng Fremad - 8 74
11.05 'J7 13 74 - FK7.1 2
25 .05 .'l? 1374 - nnd1·ad G IF
() 1.06 .•)7 I li\85 - B74
08 ()(i .'J7 137 4 - Fngcsrnng 13
12 O(i •l7 S<llTing-Tou strup IF - 1374

BIKUBEN GIROBANK A/S
B A N I<
18

Veteran-nyt
Fori1rssxs(lncn star 1\1r durcn ,d..:tt<.: liar dug
ikke: lundrd X- I (I . .1kk<.: nær sii Lill i:(<.: .. lian hn·c:r i al lrxne 1·..:d Stadion el l \ m1rnunak
lrn..:ress..:n har 1·xrd si\ stor for disse: a..:cid.:ntal
test, at d..:r til kjligheden er ophrnget tilsku crpladscr pi1den ene Iangsid.;
Sn 1å uskyldi!:(e spi lkre, der aldrig bur horl et
bandeord dier en sjofi;I v1L11ghed dcrhiemrne
i de g<xk,sw1de danske hjem. som har h;11l fred
ug hannoni og tryghed i tilværel sen, pi skes
nu igennem, så d..: en dag !..an frem sta som
relskali1e og konsc:kvent.: fo~dre . I l1·is dd ikke
li ge var for .. Den evige jukfrukust - Sn:nd"
og SjælCn,der l(1r kick -oll' absolut ska l pi"i
Jaeo- Vesl (Midd) og styrkc deres km11pn1,1ral af med 8 - I0 llaskemad, ville ho ld.::t være
lige til den internationale turnering i "Syng en
gronts<~g-- (~ing-a-pore).Den k1·emk l~ge1Kk
mden Jor alasi-idrætten: Kim Coast Fud , har
med sin vedkorn111encle fodbuldimlsigl ,sin
tyndbc:nede og i reglen hdl lej lagtige hold opsllllmgc:r tilf011 Vderanhokld en spiril, dcr gor
holdd til en llok særegne: individualistcr,lo tail
uC,;kåreL fru den generelle: almueforstik lse
for,hvad en bold kan bruges Lil. Ikke nLiget at
sige td , al Bc:nl Sp(K)url og Stulpc:-Ni lkr,sli1r
med lyuelapperne lang s elskovsha11d-u1gc:nc:.
Ja11 I lun1g ug l'.shen Sch·,;vi11g nu"ilte i arnwd
lade hingst1·ældckrælkrnc la frit hib . (hw
k:erv og sten ug 1110.:d kl·indclig intuiti on , ban 1..cde de bolden ind bag den Linn!lusrnrntc
13rnno, for hvem ..:n susc:n liir or,,n..:. 1·ar 111..:dv1rkc:ndc: til hans d vac;k<: d,imrnc:kr:1 1i i 11 1,\ kt
i\lk hur dog nydt hmlagen > tra.:ning,undtag..:n
.lorgc11,ha11s aggr..:gat han!! liisl, d<irc11. Vi har
alk i "Test d,i lræn111g" spilkt lllcxl skindholde
- undtagen Knud, li.ir dd 1·ar hans l111d. Vi 11,,"
elkr en kraJii g l<ll"ll pa ha11c11 Lic:t ol ug ch ipsundtagen Ih. lian rn1 dip . IJlamil de 11wngc ,kr
endnu ikke, har ddtag.;t 1tra:ni 11t'c'11.c1· ;1rt1 gc
I· 11111 , l\1r han 1·il hek tllkn ind Men 1·cn1 . nar
sæsoncn s tarter, I" cl TC<Jlll a r I lu1nl.: -

,,'
.i

hurnhcrc . g11.: t<i.lll<ildspilkt .:n 1 .dic
din1t.:11si1 '.'l 1:)Jt<thch "1skcnd til sat ~Il gud tWn µ.
Vt ska I1 c lia · den siJ~le , l(ir 1·1 !:(ar Jq c: 1n '

Olls 2 sc_i1"<: 1 ck 2 l\1rstc ka111pe 11.'er. "t
1·i11tert1·,u1i nge 11 har hard rru !:(I sa1111 en k1.a/ ~
t1gt salt\ <.1J1d:-> 111dsprd1l11111g \ 1:1 I l1\11 ...;c _l(c 11 L· ,!(:.
I lo
~ 11 c1 '"li " - 111cn 1ngc:n ha_1 ·re '
() Jllll"h il. :!

I')

Skærmtrolden

SEJLING CLAUSEN
REVISION%

------------ - ------SonrlergaciP. 13

8ox 825 860C s;11<cborg
T if 86 81 10 33 Tc tclax 86 81 13 63

Ørnsø Døgn- og
Nærbutik
Gjessøvej 1, Silkeborg
Telefon 86 813600

AlT Til HIJS - HAVE
OG HOBBY

REIMAR
SILKEBORG TØMMERHANDEL A/S

Det er fredag al\en l'.ngang 1 november -':>ti,
trorj.:g. L'. fter at man har inJtagl'.t 3-4 'I, liters
iskold.:, velsb.:nkede foJnl 1de hellige haller
pil Miilet og derdicr en Y:, liter gud rodvin til
d.:n fremrngende fredagsmiJdag , .:r man ved
al være lidt vissen _Det eneste man nu venter
pli, <:ral Den Dynamiske Dun l[Jornern: Peter
og Lasse på hhv. 3 og 5) vil dæmp" stnjniwauet til 90 db . Dette vil automatisk ske, n{1r
Disney Sjov glider owr skærmen kl. 19.00_
Ak og ve; endnu 20 min. hvor ens tro1111n.:hindcr skal pi\ overarbejde. Si1 ringer 1<.:kfonen . "Bare dd nu .:r Pl'.d<:r K. sum ringer og
ber ' en om at hjælpe m..:d at lu:gge nyt tag
på" lænker man , med h{1bet om mf1ske al
kunne lægge katastrulemag..:rne bag sig blot
I time til 2.
Men nej , det er svigcrmor! ! I Denne al'tcn
skulk altså vise sig at inddmlde alle de provcber som de skn.:v om i horoskopet. " Der er
altså en i Lykkehjulet, som siger al han spil kr
i B7 4 i Silkeborg" , mcsscr svigermor m1_;d sin
sædvanlige skærebrænderstemme og l(>rtsælt.:r: "ja, nu er dct jo altså ikke Jord i jeg ellers
ser Lykkehjulet, rne1L.. .·-_ Her forladi::rjeg min
yndlingssvigermor b:ldc i tanke og handling
Det bliver dog til et : "Ja , jeg håbl'.r også at du
har det godt" og roret konuner pil.
Hurtigt aktiveres dununcrercn p;\ kanal 2 ug
minsandten : frem på skærmen toner J.odahl.
Vi har et ret stort hjem111ealtl'.r, sa han frcm st{1r næsten i normal storrdsl'.. Men der er sgu '
noget forkert over ham _ t'.r det nu vore$
Lodahl? Hvad er der galt mcd ham ??
.,1-lwm crdet'/'' , sporgcr l.1ssa l'.ndda _"lkt "r
Lodahl. .trorjc12" ug forsoger dl'.spcral at lind.:
ud af om det er ham , eller om dt:l blot l'.r 13amsc:
sum har ifort sig c:t par lvcs Sai111 l.aurent briller.
" Nu 1cdjc·g <kt! ·- , udbndt:rJl'.g, til ikk'-' 111i11ds1
u11 ~cr nc s on:rr ~1sJ..dsc .

alligc1·cJ ikk.: al hold.: ' lf! a11unrn1.
Ml'.n d1-gtig 1·;i r han _ha111 1\:1\:r 1:"rsl 1·1k han
sal Keld Sheik til va.:gs 111<.:d d p;ir b1drndl'.
bemærl._n111gc·r 0111. ;il 1·i 11 ldc:k:s il._!._._, l._ ,111kurr1_;1\:r llll'.d nahoUubb..:n SI 1:_ og al 1·i lll.:r..: spil ler t'or hyg[!t:lh sk1·Jd . I kr 1012 han sgu · 1a.:lling, ll1>dd1ulk11. I krna.: :;1klmc han 11æ1 m.:st
rundt mc:J de andre'. og J.ykkd1juk1 ug skrabl'.d<.: dc:n 1.:111_; J'luttc præ111i'-' dtcr ,kn a11Jc11 I il
sig. Kr. 14 .500,- 1·;mdt rnrl'.s 111 tri111111..:d..: urd sp.:kulant. Kun ov'-'r[!<h;t af1_;11 :eldr1_; b1c1nmcgåe11ck husmor fra Mob, som 1'-l'.d hl'clp af
snyd og blink1_;11 med 01nc11..: til Kelk . h1nn ;\edc al hj..:111l(m: kr 14 900,- ug d..:nnctl g<l 01 cr
i bo11usru11<kn_
Meget ærgal1gl for Peter, ml'.n s.im den store
mand l'.::tcr er, var han he11nl'. og ly!._1 111ske husmodcren , da det stod klan , at hun ikke rnndt
bonuspra.:mien". ægte Il7 4-imd.
l'. ndnu engang havde 1·37.J- prolikr pa sk;crmen gjurl dct godt. Vi har for savkl 11vcr
Mogen s KJærs mange skærmuptra.xkmkr ug
ditt11 pra.:mil'.r.
I.ad det være'. alk ll74 'ere '-'" k!._1i o11 i, hrn rdan man skal heg;i sig når man ..:ri 111cd1l'.rnl'. ,
S<hd d.; skrl'.vne sum de '-"'-'1--truniskc_
I-kid og lyk l--e alk l andr..:, sum står tur l'I snarligt g.:11n..:n1brud.

P. S" .leg skul le sporge fra l.odahl , urn ,ler er
nuge11som1·il k.ubel'.n hiir-ud-ai'-na.:scn-ri1·cr
I soli-plet t"ra (ic'.org Jen se1 1 liJ en 1·ærdi afkr_
_) 590 .- . samt en lllVt.:js bab ya larm 1 bru,bil--ka plastik til cn 1 a.:rd-1ai'kr.- 1 225.- l 11·1,; I cr
llllcn:sserl'.Je, kan I send'-' p11st..:n til :

l ._11'1'ehjuk1
Nordi sk 1:i1111
2500 Y:db1

I LJ!l er .'\gu · da iik\'d

li·ise rc'.l "l' har li1l'.I sludsd sno lfongd I". Trods
dc1111..: s11l'.d1gi.: l(J1ll a.:d11111g_hkhcd.:s dct ham

I)e Sl'. li<kr 11l'.n1 hg !\;ters fan pust 1·1,krc
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Bindslev Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 86 8119 69

TRYK

OFFSET

Lgcr<Hken 2. X(>()(l Silk e bor1:'.

TELEFON 86 81 24 00
·1cldax8(, 81 22 11

~lff&
KUNSTHANDEL

Alt i trvksager
Bogtrvk
Offset
4 farver

Ingen opgaver er for små eller for store. Kig ind
- bliv inspireret og gør en god forretning.
NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG
v·' H enrik ~jeldp,acrd- d'!n bedste højre

k'tng i

n.;,, )wi·p

[he 'f"' ~.e thai lc11d

tr\p

tlu'

~J:i.,._.._, :t1i S ·1.1,1,.._.
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wool

R7./ håndbold
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BRUCi DIN LOKALE
SKILTE· OC TRYKBUTIK ...
SKTLTE . SERIGRAFI . TRYKSAGER. ETIKETTER
GRArlK . DESKTOP_ LOGO. DESIGN. KOPI CENTER

•
22

BURRE REKIAME

r:;?~·

abj·~

/'

""

u

.1t ic ~ 1.:"J..' P'hl -1 JjUliJ("

l fw,

h~u· I) (•

ir,,:r..

i:

T<,, '"' 1hbon ,1":1 11.., I
:r ~ Ih"' 'S ht"\l"I' 1'.l rid

hrc;rU

1," U1; l.H1d \-;,',!t'1i f flif'

~O!:o t'

Jernbanevej 67 . 8600 Silkeborg

_

Tlf. 86 81 39 69. Fax 86 815781

,..,

--'

V' INTERSPORI'.
BØGILD SPORT

Det handler om at være

TRYG
Søren Sandvad
Assurandør

Fastelavn er mit navn ..... .
Noch cinn1al vnr der lagt i kakkelovnen til cn
succcsopkveb0 i de l374 'ske lokalitctcr. l lohct af forholdsvis kort tid var lokalet i)'ldt op
med en dd , skal vi sige, stojende bom og ditto
voksne. Som altid til disse fastelavns Jam jam 'er var det utroligt hyggcligt og i lige sil
hoj grad utroligt at ingen kom nogct til. Dct
fog med kollcr, !onder og uk\·cmsord i lokalet Elicr bedste c\11..: og t<•nmkn ha vd..: tondcmestrcnc Fubs ug liR (l'ubs n1iiskc mcrc cm!
lil<.) i'yldt d..: to !lotte ..:gq1lankctondl'.r m0<l
godt..:r, æbkr og ap11..:lsin..:r (di sse: fru g tli gnl:ndl! gen s land~ hk\' s~n (: r~ sn11dl ud, da

111gc:n un g..:r gad spi se dc:rn)
Alk ha\'d<.: ..:n d..:,1l1g dag. (hc111 sl1kl-.d fra
tondc:n (nc:j . ild.c FubsJ k1u111c: der ugsii bli\'<.:
plads til i.:n bo\·sc\·aml clkr lu ug Sil gik p gh: 11 dlcrs g.c1111L'lll luh. akn1i.:. ( iang pit ga11g

24

anden 0111, al horn nu e11 ~a11 g ~ r ..: n \\.: l :·a g1h: ls~

Dc såkaldt rnksn..: slubr..:de l-.alk, hj i.:rnim;bag
ug ol kr i sig, så di.:1 \'ar ..:i1 l)s l. t:lkr e t pa1
ti1m:r var slaget slu1 <lg 01H·vdnii1 g..:11 kui111i.:
begynde: . l cn af de ti Jstedc;\·a;n.;nd ..: [(iræJdres
:ddsti.; sonn..:r, illl'.nli.: dog al kunne husl-.e at
Jer sid st..: ar havd..: værc:t ..:l utroli gt sn1ukt
landskab, n..:l<>p p[1dei1i1..: da g l) d l-. u1111 ..: han
j<> c:gcntlit( godt l:1.;11I-..: sig 1gc i1 , su 1stcd..: t lt >r
at ui'pr,l\'c diverse guLki'.>r111ildi1 c11dc r<.:t(ll -/
s1h.'. da11 sl! , .J<I sil Jll i1 m a n _iu h1 u µ~ di. : t
ltll'lrnnd cm ·:cre nd cs pi 1nc1p /\ l'sta nd..:11 fr a
tanl-.c til l1ai1dh11 g \'ai !dk ug Ycd et I n 1-. pa
..:n 11uh\:isl ul-.l-.cr, var l-.:ddcrh 1l-.:dc1 ud , 11i\;I
111..:dd..;1, n111l-.l-.,·s1..: IH' idc ddu1at11 ·..: "1..: li f! i1 .:11ck pul\ o.: r Kn a.:t(klh Pit sl-...: \'ai u111l·id1 " !!
Jurg..: n og Stephe n ha\'ck 1µc 11 11ot!d :il 11 \'<' 1
J-:1 krs t( ll-. del g<>dt

mitllc de inang..; til sted.,;\ •u ·..;nd..: minde 11111 -
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MALERARBEJDE
af enhver art

Udlejning af lift

TLF. 86 80 30 88

"ICTGENSVE.J 30 - 0600 SILKEBORG

Telefax 86 80 30 89

- Forrr.1nings.f. 8 . J. Pedersen

Oal•1ejen 165 ..

-- - 86 81 05 57

THRIGESVEJ 1

sen.
!'kl. 2: Ikrdning 011 1" •t cn ingens virksomhed
I sin ber.:tning udlJ )l-.11.! Chri stitm Simnns.:n
stor lilfredsh.:d med klubhus.:[> urin , l1'1do,;
hv ad angik okonomi.::nog det sociale klubli,-_
Der hlc:v især rettet en stor tak til bestyrer .lllrgen Ri svig, der leverer en stor indsats med altid al hnlde klubhuset pænt og ryddchgt lrnds
den megen brug.
Der har således værd en g<xl 11dkJI1ing af klnbhusd til privati.: arrangementer, ligesom der
er indgilel en le_icalh1k med en skovbomdrnv.:,
der benyller huset i dagtimerne_
Sluttelig kunne dd hcordle s, al Slol lefuri.:nin gen t<)r o,;n udgill på kr. 8 _000,- har opnikl næringsbrev og sp iritusbevillling til bru[!
ved mTangcmenler der gilr ud '"''-'r hvad der
huld.:s i internt klubn:gi.
Formandens beretning bk,-hen:lkr godk.:ndi
ar generu llo rsam lin ge n.

8600 SILKEBORG

TLF. 86 82 27 00
OFFSET

TRYK

L~·cp : 1rkrn ~ _~(,(Jfl Sil~ v !Jor~

TELEFON 86 81 24 00
-i clda \ i'<•S ! ~ ~ 11

l~fier en kort indkdning v.:d l<irmand Cim slian Sirnuns.:n, gik ma11vid.:r.:111i,;d dc:n oll'i eiclk dugsorJen_

l'kt. I _ Valg af diri g.: nl
Uier lorslug fra b.:styrel sc:n valgks kspa
Ut!rg, d.:r indkdningsvis kunne konstatere al
generalforsamlingen var lovli gt indvarskl.
l krelkr bkv ordet gi,·et til Chri stia n Simon-

expert

FS

Generalforsamling, 874
Støtteforening, 20.02.97

t- i tryksager
og trvk
lf set

farver

l'l,,t _1: Fn.:1nl:i:ggc lsc :1l'tk1r.:\1dercde rcg11sk:il>
Ka ssi.:1 c r .ll) rll A 11J1 ·i...:;isc11 ~cn11 l: ll1 g. 1J..

hrull ll<.l\'< llH..:cn pa -i ~t , 2 1 ~1,

l i l:nt:ralll)rs~11nl111 gc11 b< 1dk cnJlL' lu: rdkr 1c~1 1 -
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S(;H.

Pkt. 5: Val g af revi sor saml r.:visorsnppl.:ant
På valg var Morten RiS\·1g, d.:r accepkr.:do,;
g.:malg sam t Mogens Kjær, Jer ikke: onskedc:
g.:nvalg_13.::sl)Tds.:n l( >reslug som r.;vi scirsuppkanl Carstc:n Skovg<\rd, der aecepterc:de
v;1 lg.
Cl.:ncra ll'l>1-sam l111gcn rnlgtc: hcrdier Mortl'.n
Risvig og Carstc:n Sl-.ovgfu-d.
Pk t. 6 : lnd komn.: l\Jrslag
Dc:r var ingen lc>rslag indkommet.
Pkt. 7: Lv.:ntuc: ll
ha,·d.: ben1 a:rkni ngcr under ,knc punkt.

111 1,('-'ll

I )111 g.:111 Jc:spc: r lkrg er1'1:i:rede herc:lkr g,,_
nc:rall<>rsarnlingen J\1r arslu lld .

rcg.1iska-

1>.:1 J er ku1111.: rrelll\ "" '-" p:i:nt 1) \ .:rskud '"'
kr. 1-1 .25 •),- og sti gende d:ck11111g.sgr<1d p;"t

skabd ude11 kll1H111.:nt:ircr.

Pkt. -1 : Val g ~1r bcs11 rds..:
Pi\ va lg Yar .l c>rn i\ndrcu, cn ug Jens Kri stian
l ljorlh , der hc t' gc a<.:c<.:pteredi.: gL'll\ alt' san1l
Kla vs K_iærsgard , d.:r ikke c> nskc:,k geni alg
lkstyrd scn forc:s lug .lohn l'i.:d..:rsen. der ac:ccph;redc: valg
C!c:nerall\irsa1nlingcn va lgli.: herdkr .l1w11 /\ndreascn_Jens Kri stian I !jonh , og i>lm J',:d..:rs.:n ud.:n mtxlkandidat.:r_
lkstyrd sen har herd kr folgende sammcnsa;tning:
Christian Simonsen, fom i\ndr.:asen, Stephen
Knuds.:n, Jens Kristian H_1 onh c)g fohn l'i.:dc:r-
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V~stergade

73 Sllkt?borg

TI_F. 86 82 9415

Generalforsamling,
Boldklubben af 1974,
20.02.97
Eller en kort 1·elkomst ved i()rnHmd i:inn I krlcv, grk man \ider" med den ollieidk dagsorden.

86 80 42 44

v STYRKER KULTUREN V

Pkt. I:
Valg af diri!:cnl
l:Jt..:r forslag fra bestyrelsen valgtes .Jesper
Berg, der indledningsvis kunne konslalen.: at
generalforsamlrngen var lovligt ind1'i1rslct
Herefter blev ordet [!ivet til l'inn I krkv.

J(1r bkv mdstilkt
-(lid-bo\ s I sluttede pænt som III'
-O ld-bovs.2 endte pa 1. sidskpla<bc11
-Vekranhc>ldct lik en placenn g in1dt 1 ra:kken
-Dlt111eho ldct lik so!ll sa;drn11ligt en .1 plads
f f[mdhold
-Darm:holdet havde v;crct ude i adskilli)!e
oprykningskampe, !llen måtte til s1d st l(1rhl1vc
i ra:kken
-I krrehuldet 1 seri" 2 ntkede ned i .se n-.: 3
-oldbuyshuldd endte midt i r:ckken

Pkt. 2:
Beretning om foreningens l'irksomhcd.
Fomrnnd Finn Herkv udtrykt..: i sin b..:r..:tning
stor tillh.:dsh..:d med det forgange år, hvor det
sportslige hojdepunkt var l hokkts lidt ov-.:rraskende oprykning trl serie 3 1'.ndvidere
fremhxved..: han klubbens cngagem..,nt med
ol- og poisesalg ved Krldegården under Regattaen som en stor positiv opkvelse, d"r ikke
akne rncdfort" en mdtægt pi1 ca. kr. .16 000,".lllen også 111volverede over 140 mennesker
i en l'a:lks indsats fur klubben.
Klubbens ovrige aktivitetc:r 1 i1ret s lob havde
i :lrets lob bla. ornhandkt Pool-turncr111g ,
fostclavnskst , afslul11ingslcst saml koncert
111ed Son Sc>l.
l' a det sportsligePlllr:1de restuncrcdc han 1(>1gcmk 0111 de enkd te hold ·

l'kr. 3:

h>dhQhl
-,')cric .5. 1 slutlede tilfredss1ilknde son1 nr.
-Sene 5.2 rnaltcd•""\:crrc 1ykke m..;d i seri-.:(>
-1 lve rdagsra;kken \'ar cl ebper1111enl , sPm
hurtigt \'Jsle sig at , ·,cre c1 1lc,1lta gcbe ug Jer-

Kas.serlT Lars N1ds..,n ti·rnJl:1gdc :\rsregn -ska bet , der udviste d itll(JOll'-'l'<cnck 11 01 uvnskud
pt1 ll\-.:r kr. 8,1. 000 ,-.
(/c11cralfursam lin t!-cll gl)(..lk.cnd11.: l'L'g11Sl-..ubd
1ncd 11kklalll:1 Liu11

Omkring klubbens alhnldte st;c\·rn;r kunne det
som sædva11l1gt bcr..:ttes, al C arlsberg -C up
ha vJL'. \'<l:r~l en n"o11urni sk sucLc s, !llGn s

l l_1c_1k-C up h:i vde været en sportslig .succes.
kdelses111:cssig.: plan havtk der værd
rnnrokering i hestyrds-.:n, idc:t kasserer Cilius
.lcnscn \ar kprt Lra;t i arhc.1d.:1 , hl'lll"ll>r Lars
N1dsen ha\lk uvcrto1get juhbct.
I· 111JJ l lcrkv s luttede sin beretiling 1rn;d at ud lr) kke s turc ltHfoHmmger ttl ckn kummelide
sæson, lwurtil Ilian alkr"de ha vde· sikret s ig
p:cn sponsorst•>llc .
(/cnerallc•rs.1111lmgen godkendte h" rclk1 l(>r1'{1 det

lll tl!ldcns b"-T~t11ing.

Frcmhcg:.:l'lsl· afdd rc•·i1kn·dl· regnskab
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!k,111\'l •,111 !11'11i111 1'<i1 i•ll .lllf 11111 III 11d11<k
1>,·,ty11'h111 11 11 K 11! '' p1·1.111"" 111 il kr t l>k1
l1'l il 11p1•1
I' v11 !1.11 111 K ·Id 11 ·1k 1·, I .111sN 1dse11, 1ig 1:1n11
I k1 le v, d..:1 all e vu1 1·ill1 g..: Lil gc1walg . S11111
11y1 b1.:slyrdses1 111.:Jki11 for..:slug b..:styrd s<.:n
.l..:ns Peter Heg..: lund .Jensen.
De ovcn næ1·n1..: valgl<.:S uden mo<lkanJiJater.
l:ks1yrdscn h:u- hen.:th:r folgend..: samm..:nsætning:
KdJ I krk1·, I.ars Nid sc:n, 1:in11 l·krk1', .J..:ns
Peter I kgdund .le11se11 , Morten Risvi g, Kresten Knud se11 , Thomas I kge lunJ .knsen,
Christian Si 1111111se11 og Claus I kgdund kn-

Julsovej 74 Sejs 8600. Silkeborg

MAD UD AF HUSET
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lfjemrnefavede pølsespecialiteter
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SILKEBORG
TAGDÆKNING
1 -,

Aut. Sikaplan entreprenører

\~ ~Lysåvej 29 - SILKEBORG

Telefon 86 81 25 99 - Biltelefon 30 81 35 99
TAGDÆKNING m/ tagpap,

renovering el. nybygning
10 års garanti iflg. aftale ml Sikaplan PVC
15 års forsikring
VILLAER - GARAGER - INDUSTRI

Pkt. 5:
Valg af revisor saml rl'' isorsupplcant
På valg som reYisur v111 K11n Konnerup-Molkr~ <ler acceplered..: gi.:nl'alg I k s1,1 rds..:n llircslog som rcvi snrsi 1ppkmll l '111 , 1c11 Sl..ovgi1rJ,
<ler accepll.!ri.:de q il g

( •<'lll 1111!111 " 11111111 1'1.'ll 1,i! 1• 1\.' 1i,•1c i'l c·1 1': 1111
f.-111111 ·1111' l'v l.1lk1 11µ \ 'al' kll ~i..1ll'ga 1 d
Pkf.

<•:

lndlrn11111t for,lai;
!)er 1·11r 1111ll..u1 111 1h:l ll>1·, 1,11:. li«1l>e.,I) rcl""11>111
a;ndnn g a1\·..:d1:cglcrn..:s s2(1 \\;J1 t>pha.:1·cbc
ar forc 11 i11gc:11
Grnndcn lll hc .,1.1rd srn s l\>1 slat' \'11L al Jcl cr
nod1·endi11g li >ral ku1111e op11;1l..<>111111u11ak111skud
Forslagcl l>k1· l' cchagcl.
Pkt. 7:
E\'entuclt
Kluhbc:ns 1·a11dr..:pokal ti.n· god 111Jsals bk1
uddelt.
lcikr ah 1c1nn1ng tdfald1 pokalen S!o.:phl.'n
Knuds1:n.

Din gi.:n1 .k spcr rkrg crkla.:reck hcri.!lkr g..:ncralforsamlingen for alsluu..:1

APROPOS FINN
for nylig hkv dl.'r 11 1l111ld1 gi.:11..:ralt <>rsamling1 ,.ho1 ·i.:dli.>ri.:11i11gen"
Man er al11d sp:cndl pil al !'li al vid..: , hvordan t1re1 ..:r forlobc1 r..:nt ok1mo111isk.
Lars 1.m gi.:1111i.:111g1!.. 1eg11skabd og kLu111..: koldt kons1111ere, al der 1'1u·c1 "mindre"01·..:rsk ud p:l <.:u !l·I 000 k1.
Jeg 1·..:d godl , al 1<l..:lle lal ..:r in!..ludi.:rcl cn ckslraurdinær indlæg\ pil ca. 35.000 kr. fra
R..: gu llaen, 111c:n 11 !li gcvd er r..:sullakl irnpun..:rendc: l\1r cn klub af vorc:s slond si.:.
D..:l d..:r 1111dri.:r 1111 g er, al ing..:n lils,1 nda<lcndc: in1c:resserc:r sig !(>1', hvur<lan dell e resul lal ..:r opn6c:l. I !vad er del c:gi.:n1 li g, der li gge r lrng, og h1·c111 er l1U1c:d111ande11 bag dc:llc
1ill'rc:dsslilk11d ..: n:sul1a1", som vissi.: ..: rln·e n ·skdcre 1·ilk: ha1·e brnkti.:riser..:l dcl
.k g er nvcr hc1·is1 0111 al hovcdiirsagi.:11 ' "'" l'i11d es hos cn pciso11, ni.:111!1 µ h111n:111d
1· 11111 lk l kun 11..1.. i.: 11111krs1ri.:g.:' l1l 11ok al d..:1111..: 111 ,111d .: 1 guld 1 ·~c1d
k!i11>1>,·11
I h 11 111 k1111
1111d1 ' 1111 ['. ud 'li Ul l(11kkp1.: :-l 1:vk1h 111d, ah II I !·11111 1k l..,· 11 !.. 111 1"11
A.11 1, l l / I •I l11 11!, 111q•l..l111l 111v11\'1 li1111,1 h1 ·1<·11q•vl lii
I " I I• I' I " <il '' III • " " ' 111 11 11 1! 11 ·1· 'I 111 I I \ I 11111111··· "'"' I 11k1 11 1• I .11.! o<111 I I 11111 .
111 l"1do111ol 111 11
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