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Kommunikation
Peters Pen - SPORTENS VEN

TÆT PÅ DIG OG LIVET LOKALT
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Papirfabrikken 18 - 8600 Silkeborg - Telefon 86 82 13 00
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Morten og Niko laj gik uselvisk i
spidsen for flok ken og var et lysende eksempel
for de smådrikkere, der måtte
være dukket op
ved seancen.

ignoranter, som var mødt frem til
ølsmagningen den 25 . februar, fik
rigeligt ind under huden af både viden
og gyldne dråber?

Og her deler smådrikkerne deres ol. .

Mørk og stormfuld nat
Personligt var der i hvert fald mere
end fuldt læs på i både krop og forstand, da jeg den stormfulde nat lod
mig transportere hjem i min svogers
japanske limousine. Opgaven var til
dels besværliggjort af, at min til lejligheden ædru svigerinde vedholdende
spurgte ind til lødigheden af aftenens
arrangement. Samtidig var jeg jo nødt
til også at rette min opmærksomhed
mod Mørk, der havde faet sig et lift
hjem fra arrangementet. Han kom -

Smager af noget mere
Så meget om aftenens kvantitet. For
kvaliteten var - hvor usandsynligt det
end lyder: endnu større. Ikke kun fordi
smagsløgene blev pirret af eksotiske
øltyper, men især fordi Nikolaj og
Morten havde forberedt en præsen tation af emnet , som nok kunne
ryste enhver Hofsnogs fundament af
fordomme.
Hvem skulle for eksempel tro , at
man i en del af Bruxelles kan fa øl til

Mmm-ahhh.... yderligere kommentarer er vel overflødige?

J;Vres øl SlI1a{fel' afnogle Deæ - æJg1sk afno5f;Jt mere
af Peter Lodahl

Det var pa denne alvorlige baggrund
en ordentlig mundfuld for de belgiske
ølentusiaster Nikolaj og Morten at
indføre en flok plebajeriske B74'ere
i den verden af smag og oplevelser,
som belgisk ølkultur er sa fuld af.
Men mon ikke samtlige vi forsvars løse forsøgskaniner og intetanende
18

Øl er skam en alvorlig sag.

En tilståelse
Og her ma jeg jo sa krybe til øljernet
og erkende, at vi ved bordet (hvor
også svogeren og min ølglade søn var
blevet placeret) gjorde os skyldige i
en forbrydelse, der normalt kun accepteres under nødretstilstand : Vi
deltes om en øl!
Men to- tre timers program omfattende ti velvoksne øl med gennemsnitl ige alkoholstyrker pa omkring
1096 ... det viste sig at være lige i overkanten. Så for en gangs skyld vandt
fornuften , og vi undgik - ved vores
bord, vel at mærke! - de tumultagtige
scener, man kunne have frygtet .

Øl der smager
Hvad smager sadan en dejlig kølig 12kroners 874 - pilsner egentlig af?
"En til ", svarer 2/ 3 af de adspurgte
i henhold til meningsterrorinstituttet
Absorbers nyligt offentliggjorte opi nionsundersøgelse. Omtrent lige sa
mange svarer "Flere", mens den sidste
tredjedel af spørgeskemaerne ikke
kunne tydes af Notarius Publicus ...

menterede ivrigt og kompetent alle de
ti styrkende øl, det harde program var
sammensat af... hvilket jo ma siges at
være imponerende at han kunne na, i
betragtning af hvor få hundrede meter
der egentlig er fra klubhuset til Mørks
residens på Vestre Alle ... og nar man
dertil kender svigerindens friske og
uimponerede kørestil.
Optrinnet affødte dog en næsten
(be - )undrende bemærkning fra svi gerinden , da Mørk havde forladt
Toyotaen.
"SA FULD virker du da heller ikke,
Peter! ", lød det - dog ikke uden atjeg
anede et strejf af mistro i stemmen.
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Hvornar har vi sidst set Hø læse?
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at gære blot ved at sætte et kar med
humle, malt og vand ud i haven og så
lade mikroorganismer i luften tage
sig af resten? Og hvad med øl med
hindbærsmag? Ja, det var ogsa med
på programmet - ikke lige min favorit,
men den smagte trods alt bedre end
den bananøl, jeg testede for et par
ar siden .
Næstekærlighed...
Og sa er der historien om trappistmunkene, som kun sælger deres øl,
når klosteret fattes penge. Sa lukker
de porten op for den lange kø af øl hungrende personer, der har ventet i
timevis på at komme ind til herlighederne ... og munkene hænger samtidig
lige et skilt op med det klare budskab,
som end ikke Jesus kunne have formuleret bedre ved Bjergprædikenen :
"Tænk pa din næste : Max. 5 kasser
pr. person ".
Denne eksklusive øl var blandt
den halve snes , vi fik serveret ved
ølsmagningen i 874. Og det er ellers
en med "krop", skal jeg lige hilse og
sige! Smagen er overvældende, men
hvis det var den slags øl, vi slængede
over bardisken i 874 til hverdag, er
jeg sikker pa, at selv Absorbers stati stikafdeling ville kunne konstatere et
ændret drikkemønster. Det er ikke kun
prisen (60 - 70 kr. for en høker), der
sætter begrænsninger, men mange
ville utvivlsomt gå "ølmæt" allerede
efter en enkelt flaske eller to - hvilket
jo sjældent ses i læserkredsen, nar der
er Hof og Tuborg i flasken .

f8.

ind11-lak
Bemærk antallet afflasker på bordet

m~

MALERNES

FØR...

A/S

MALERARBEJDE af enhver art
UDLEJNING AF LIFT
Tlf. 86 80 30 88
Telefax 86 80 30 89

TIETGENSVEJ 30 . 8600 SILKEBORG

ANDELS-FORRETNING

pub
Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

... og EFTER vores fotograf fik skiftet
batterierne i kameraet.

''''''''~'~'''''~'~''''~'~''''~''~'''''~'''''~''''~'''~'~~''''~'~
Livet er herligt, men intet er dog
som et stort velskænket gl as ø l.

Robert Storm Petersen

'''''~''''''''''''''''''''''''''''''''''~'~'~''''''''''''''''''~'~'~~''''
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lrvin Pedersen
Ejendomsmæglerfirma
Ansvarlig onde haver
lrvon Pedersen. statsaut . ejendomsmægler
Frederiksberggade 14
8600 Silkeborg
Tlf. 8682 6600 • fax 8682 2909
www.nybohg. dk
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LE MED??
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Best Te/sen

silkeborg @b74 .dk
www.b74 .dk

Christian Simonsen
Skovlobervej 24
86801391

IStottejore11i11ge11
Formand Chr. Simonsen
Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 si.tv.
30 52 69 93

chrtst1an.s1monsen Oma1/. tele.dk
Thomas Herlev
Knudsgade 16
868245 36
Formand Finn Herlev
Aabenraavej 83
86800605

thomas.herlevOcity. dk

herlevOoncable.dk

Morten Rlsvlg
Tyttebærvej 358
8684 5557

Næstformand
Claus H. Jensen
Funder Bakke 42
8682 75 88

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
868442 92

61684801

Festudval et

Frank Behmdz
Høstvej 6
86821066

John VllS.SMl"I

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86800549

Malmøvej 114
86811887

morlOtdc.dk

P811eMalling
Vestergade 155
86 8111 92

1-juulOjyskebank.dk

ads Ohammel-furniture.dk

Hold/eder, serie 6:
L.111'8 Jecobøn

Kasserer Lars Nielsen
Ægirsvej 10
86814806

Thomas Jensen
Vestre Alle 34
868005 49

lller Byvej 11 , 8643 Ans
87 708686

kkjOuv.silkehs.dk

thjOsd.dk

KlmKrtatenøn
Chr. Fisehers Gade 11

Sportschef
Anders Simonsen
86 84 42 92

jkh Ojust-consult.dk

Webmaster Rune Sejr
Jorgensen
Hedebyvej 13
86 81 977314088 28 32

Soren Fæster
Knudsgade 1O
86 81 19 41

RSJObec.dk

spitsberpOpost.tele.dk

John F. Jensen
A. Andersensvej 228
86 818730

john.jensen Oneckelmann.dk

Tryk: Silkeborg Bogtryk
Layout. Peters Pen
Peter Lodahl
86 82 34 19 186 82 48 11

peterOps-presse.dk
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Baggesens 26
8682 4907

Thoma H. Jenøn
Vestre Alle 49
86 800549

Cl8u1 "NytMnd"
Wkkeløn

thomas-jensenO Sllk.dk

86 80 1567

Stephen Knudsen
8682 81 39

Holger Buch Uil'8en
8682 9622

Jena Kristian Hjorth
8681 6517

JohnJenMn
86 818730
Stephen Knudøn
86 82 81 39

K.af!l/J.(Qroele.r

1

Chefredaktor Claus ''Nymand" Mikkelsen
868015 67

Johnny Und

Kornvænget 118
8682 0302

Anders Kjeldsen
Oalgasgade 37
8680 31 60

REDAKTION

Oldboys

Pl'9ben Nleløn

Thomas Herlev
8682 4536

Rl P0SiliEN
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Morten Herlev

claus.jensen Osllkeborg.dk

Sports11dvalget

Jens Kristian Hjorth
Ågade24
8681 6517

Peter Tougaard
75141554

Hold/eder, serie 3:
KentS8renMn
Kapnfolievej 18
8684 5804

86 80 22 08

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 81 39

Claus H. Jensen
868275 88

Morten Herlev
Knudsgade 16, 1. th
61 684801

Ci/5.-~/([Qn i ktr.ldro:a
86 82 53 02

Holdledere, serie 5:

pjensen Oarrownordic.com

nymOprtvat.dk

Che administrator

Serie. J.. S. & 6

kresten.sandOmail.tele.dk

... ~

M a rienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 53 57

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
868262 53

UK

1011sor11d1 ·af,

Thoma Herlev
868245 36

Finn Herlev
86 800605
Morten Rlsvlg
86 84 55 57

Veteranafdelingen
Bruno Nielsen
Vejlbovej 10
86810606

Husk at meddele
adresseændrin& eller andre
ændrin&erltilføjelser
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Engarnme\
nyhed
I redaktionen har vi arbejdet hårdt
Og målrettet på at skabe en ny
tradition, nemlig nogle måneders
forsinkelse af udsendelsen af RIPOSTEN. Også denne gang har vi
haft problemer med at få de sidste
indlæg frem - og i mellemtiden er
f.eks . indbydelsen til Hjejle Cup jo
blevet uaktuel.
Vi ved godt, det lyder utroværdigt, men i redaktionen vil vi
forsøge at stramme mere op om
detaljerne, så vi endnu bedre kan
bruge RIPOSTEN til at informere
medelmmerne om stort og småt
- nyt og gammelt - i klubben .
Og apropos nygammelt: I dette
nummer kan vi faktisk præsentere
noget så eksotisk som en nyhed,
nemlig formandens beslutning om
at takke a '.
Den nyhed har vi på Riposten
kendt til i et par måneder efterhånden, men det er altså først nu,
den offentliggøres.
Og hvad kan man så lære af
det? Jo, det må være, at hvis man
virkelig er interesseret i at holde
på en hemmelighed i klubben ,
så er det bedste man kan gøre at
skrive til RIPOSTEN om det. Så
er der en god chance for, at der
er ro om sagen den nærmeste
fremtid ...
Peter Lodah/
2
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Vore ynglinge
er blevet voksne
Fra efterårssæsonen er vore yng linge B hold "rykket op" i serie 6.
Om det skyldes for lidt modstand
i ynglingerækken, vokseværk el ler et forsøg på en blød overgang
til voksenlivet, melder historien
ikke noget om. En kendsgerning
er det, at efterårssæsonen byder
på endnu et serie hold i B74. Det
giver den abenbare mulighed, at
holdet kan trække pa de gamle
74'ere, hvis det skulle knibe at besætte alle pladserne. Om omvendt
kan de andre hold i nødstilfælde
benytte sig af de unge mænd.
Spændende bliver det at følge
holdet i de voksnes rækker.
ff
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Formanden takker a!
Om et halvt år er det 30 år siden at formanden blev valgt ind i B74s
bestyrelse efter omvalg (modkandidaten trak sig). Arene før havde formanden været suppleant. Arene har budt pa mange gode oplevelser,
mange inspirerende mennesker og til tider ogsa motion. Flere beslutninger har været afgørende for klubben og været med til at forme den
til det store aktiv, den er i dag .
Først og fremmest da vi besluttede at starte klubben efter en "sæ son" under rodede forhold . Efterfølgende da første Hjejle Cup blev
lanceret, da Sumpen blev opfundet og Støtten etableret, da vi begav
os ud i koncert markedet som arrangør af Jazz, Rock, Pop og forskel lige former for dans . Men også da vi "besluttede" og for en gang om
året at holde en kanon fest som afslutning pa sæsonen. Beslutningen
om at købe et parcelhus og indrette det til klubhus var for alvor en
svær beslutning - men ogsa en rigtig beslutning, viste det sig. Det
kunne vi bare ikke vide med sikkerhed den gang. Vi kunne heller ikke
vide, at det var rigtigt at starte Hjejle Cup, ligesom vi var i tvivl, da en
flok unge mænd ville tilmelde et ynglingehold i B74 regi. Også den
beslutning var rigtig. Viste det sig.
Min vurdering er, at vi gennem årene har truffet mange rigtige be slutninger. Der har naturligvis også været truffet beslutninger, som
- set i bakspejlet - ikke burde være truffet, eller som burde være an derledes. Men de store beslutninger har været rigtige .
Hvis byens beslutningstagere kan bestemme sig med hensyn til
Stadions fremtid, sa "risikerer" B74 at skulle træffe endnu en stor be slutning, Maske den største af dem alle. Gider vi starte forfra et andet
sted? Kan vi overleve pa Søholt eller på Arhusbakken? Hvis vi bliver
smidt ud fra Stadion skal vi beslutte os. Det kan vi ogsa. Vi har gjort
det før - og vi kan igen.
Her på falderebet vil jeg gerne takke de mange 74'ere, som jeg
gennem årene har arbejdet sammen med. Både pa fodboldbanen
(jeps den er god nok), i diverse udvalg og ikke mindst i bestyrelsen.
Jeg vil ikke nævne navne, men nøjes med at kalde jer for "a".

ff
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Besøg Danmarks ældste
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Vi kender dem jo alle godt fra vores
barndom, altså hvis du er født før 19.
april 1963, superheltene fra tegnese r ierne . Personlig var jeg ret vild med
superspionen X- 1 3 og flyverhelten fra
2. verdenskrig Battler Britton.
Men det var nu ikke lige dem jeg
tænkte på. Nej det var De Fantastiske
4, med bla. Den levende fakkel og
Gummimanden (nej, ikke sådan en
gummimand!), Den Dynamiske Duo
(Batman og Robin.
Onde rygter siger i øvrigt at Batman
udnyttede den noget yngre Robin seksuelt, og at Alfred, deres hushovme ster, gik i dametøj i sin sparsomme
fritid, men det er en helt anden hi storie . Og helten over alle helte Su perman"".
Men hov, lad os lige få talrækkeføl gen pa plads : 4,2 og l. Der har aldrig
været en trio som har gjort sine hoser

grønne hos den jublende horde af
heltehungrende masser!
Men fortvivl ikke venner, for nu
er den her. Lige her i 874. Offside
Trioen!!
Når den røde telefon ringer i Herreværelset på adressen i svenskerkvarteret (adressen er redaktionen bekendt).
og Trioens fortvivlede leder under
ko- deordet The Bicyclerepairman beder om hjælp, springer trioen i deres

De11 t~ma111iske trio er netop ble1·et
fanget i - e11d1111 en ·fjendtlig
off.~ idefælde.

RIPOSTEN • OMKRINGSOMMERNUMMERET 2005

5

røde dragter med blå korte benklæder
(Superman er abenbart deres favorit)
og hopper ud i Kockomobilen (hvid
Peugeot 206, det er ingen guldgrube,
at være superhelt på deltid) og farer,
nok ikke med supersonisk hastighed
så dog i anstændigt tempo, mod de
græslignende arealer i Syd byen, for at
assistere The Bicyclerepairman i hans
higen efter at få serie 6 ud i oprykningsspillet.
Man mærker tydeligt lettelsen i klubhuset hos trioens medhjælpere, nar
Kockomobilen skødesløst smides op
fortovet i en ulovlig parkering og de
tre superhelte får krænget automobi let af sig.
I film ville de res anstigen mod
klubhuset være
gengivet i lang som, så man
kunne se hver
enkel muskelfi bers sitren i de res overdimen sionerede overkroppe (dette
er set i forhold
til deres bens
tykkelse) . Her
havde en kappe
maske gjort sig
godt, men den
er altså svær at
spille bold med .
Man forstår ikke helt omfan get af det man
står overfor, men
rent faktisk er der
i disse tre kroppe
repræsenteret intet mindre end
32.771 offside kendelser, og det
ser ikke ud til at

6

dette tal stopper.
Overkocken star selvfølgelig for størsteparten af kendelserne, men de to små
arbejder malbevidst pa at blive om mu ligt endnu dygtigere end overhovedet
ud i den ædle kunst: at stå offside.
Rygter i miljøet går i øjeblikket på,
at de har hentet endnu en offside superhelt ind til at træne dem, nemlig
The Fartman (efter det engelske ord
for overskydende tarmluft), men det
er kun rygter).
I skrivende stund ser deres mission ud
til at lykkedes. Serie 6 ligger på op rykningsplads, og efter endnu en sejr
over det onde, sætter vores tre helte
sig igen inde i
Kockomobilen og
vender
hjem til en
velfortjent
ostemad
med kaffe
hos deres
madmor i
svenskerkvarteret.
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Julsøvej 74 . Sejs 8600 . Silkeborg
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JEG G' ÆDER MIG
TIL ONSDAG ...
'Jeg glæder mig til onsdag. Så kommer
Ude og Hjemme! " siger de i reklamen.
Jeg vil omformulere reklamen, sa den
lyder: "Jeg glæder mig til mandag. - Så
skal veteranholdet spille ."
Hønse alias "van der Ældst" er efter
forlydende "sat" holdleder for den nu værende sæson, og han styrer holdet
med fast og kærlig hand. Er man en
sjælden gang forhindret i at spille og
må melde afbud, er svaret fra van
der Ældst: "Ja, men du var heller ikke
udtaget".
Op til kampene snakkes der sjæl dent taktik, for alle løber (eller star),
hvor det passer dem, og hvis van der
Stadig Ældst ikke siger, at der spilles
ad h ... til - ja, sa går det nok meget
godt. Man har dog i kampen mod ØBG
- hvor det så sortest ud - set enkelte
spillere smøre natcreme i ansigtet.
Nogle gange må holdlederen ty til
champignonkuren. Det vil sige, at
spillerne bliver sat i et mørkt omklæd ningsrum og med jævne mellemrum
(ikke Murerens tænder) far hældt en
spand sproglig lort i hovedet. Og så
kan det godt nok være, at spillerne
begynder at spille fodbold som et lysende eksempel pa værdien af at være
længst muligt i egen krop.
Generelt har holdet det skidt med at
tabe, sa derfor har det p.t. vundet de
fleste af kampene ihukommende det
bibelske ord : "Lad de unge spillere
komme til mig, og jeg skal. .. ." citat:

Holdlederens brev til Korinterne.
Alle de små engle forklædt som
8

Torben Skrald , Spjald, Ole Hø, Morten Risvig m.fl . har søgt under van
der Endnu Ældst' vinger og bedt om
syndsforladelse for deres sma svinestreger pa den hellige græsarena .
Samtidig har det sønderjyske islæt
været en del fraværende, men meldes
i storform efter den påbudte ferie.
Glemmes ma heller ikke 3'die halvleg , hvor der hygges med en kop øl og
en god snak. Enkelte sønderjyder del tager ogsa gerne iklædt deres egns bukser med store lommer til pengene.
Desværre har de korte arme ... !
Andre ses ivrigt diskuterende hvad
en omgang humle vil koste, hvis man
far 4 procent medlems bonus hos Mureren i baren, eller hvor længe vil det
tage at aflevere de tomme flasker, hvis
en flaske varer 12 sekunder? Og hvor
mange efterlønsbeviser kan Sko nå at
udfylde imens?
Jo, alt i alt store spørgsmål for Masterholdet. Med sædvanlig handle kraft, talent og robusthed må holdlederen mane til besindighed og endnu
engang papege: "Vi er blandt de få,
der spiller af lyst og ikke af pligt. Vi
er de fa, der nyder den skønhed, der
fødes af glæden ved bare at spille - og
meget tættere kommer holdet ikke på
li Scudetto (mesterskabet)".
Her er ikke tale om spillere iklædt
gammelmandsslippers og cardigan
omdelende Werthers Echte til børne børnene. Spillerne har op til sæsonen
frasagt sig Paul Mertens Busrejser til
Kupfermuhle med tilhørende indkøb
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Skrald. Spjald og Hø rykker f rem pa
111idtha11e11. 111e 11.f 1•a11 Der Aeldst gfrer
op1111111tre11de ti/rad fra sideli11je11.

af elektriske slumretæpper og rokokostel til 12 personer.
Ellers har holdet været karakterise ret ved ungdommeligt ga- pa- mod,
selvtilfreds kækhed (Erroll Flynn - ag tigt , dog uden buksestrømper) og
sadan bare helt ørly: En flok glade

~!folden

drengerøve der knokler rundt pa banen efter en rundt kugle.
Majoren har efter at have deltaget
i kurset: "Offentlig ansatte der kører
langt på arbejde - hver dag, modul
2" skabt denne gudesmukke hyldest
til spillerne pa Veteranholdet:

opsoger ham, genkender ham, behocer ham.

På hans vrist hriler bolden sig og lader sig t•ugge.
Veteranspilleren far bolden til at stråle og tale,

og igennem denne snah på tomandshand hommunil<erer
alle l'eferanspillerne og fremstår som et hold"'

Smukkere kan det sgu ' ikke siges!!
Snøft.

Sidste nyt: Bent Målmand har op til
kampene ønsket lysanlæg , så der
kunne komme lidt spænding i kam
pene.

Deres udsatte)egskagidig.
RIPOSTEN - OMKRINGSOMMERNUMMERET 2005
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KAREN OG BENT 0. I GÅGADEN
Midt på Vestergade
ligger en ren oase
for os, der sætter
pris på det fantastiske udbud af vine,
spirituosa, mærkevarer og andre
specialiteter.
Sådan cirka midt på Vestergade i
hjertet af Silkeborg huserer Karen og
Bent 0. i forretningen vinspecialisten
Bent 0. Vine. Fru Karen og Bent Ove
Larsen har gennem mere end en halv
snes år været indehaver af Silkeborgs
vin - og specialforretning, der i øvrigt
har eksisteret gennem mere end 30
år på adressen.
Det ville uden tvivl være lettere,
at fortælle, hvad man IKKE kan fa
hos Bent 0. end det modsatte, men
trods alt meget sjovere at kigge lidt
nærmere pa det fantastiske udbud af
vine, spirituosa, mærkevarer og specialiteter i forretningen, hvor servicen
er sat i højsæde.
- Som tidligere servicechef hos
kopigiganten Rank Xerox ved jeg naturligvis et og andet om service, og
den viden har jeg taget med mig ind i
vin - branchen, fortæller Bent 0., der er
10

flittig sponsor for det lokale fodbold liv
- herunder B74.
Som forhandler af H.J.Hansen vine
kan Bent 0. stort set imødekomme
ethvert ønske på det felt, men hvorfor
begrænse sig til de vine, man allerede
kender, nar der nu findes så meget
god vin, man slet ikke har smagt
endnu.
- Vores mission er naturligvis at vise
vores kunder endnu bedre vine, hvad
enten man foretrækker en prisbillig
kvalitetsvin fra Chile eller en sakaldt
Brixtofte- vin (7 .000 kr. flasken) fra
Frankrig, siger Bent 0. Med et af
Midtjyllands største udvalg i whisky'er
kan man også fa flere procenter, hvis
det er det, der trækker. Og det skal
heller ikke skotte på en god kop te
eller kaffe.
- Vi har mere end 1 30 sorter te
- bl.a. vores egen importeret Malay-
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sisk te Cameroun Highland, ligesom vi
kan byde på 35 forskellige kaffesorter.
Og så er der jo hele Karens afdeling
med velsmagende specialiteter fra
hele verden, hvad enten man er til
valnødder i honning fra Frankrig el ler barbecue - sauce fra New Zealand,
fastslår Bent 0" der selv gør studier i
"marken", idet han netop har været i
Sydamerika for at finde nye gode vine.
En Errazuriz - vin fra Chile har netop
ved en stor vinsmagning i Berlin slået
en stribe af de bedste franske vine,
så den kan man naturligvis også få i
Bent 0. Vine.
- Vi skal selvfølgelig hele tiden
udvikle os, og det sker bl.a. via internettet, hvor vi med en hjemmeside
giver vores kunder mulighed for at
bestille direkte og få varen tilsendt.
Vi er også meget erhvervsorienteret
med gode tilbud indenfor firmagave
og profilvare- segmentet, siger Bent 0 .
der sidder i bestyrelsen for vin kæden
H.J.Hansen.

En prisbillig Chilevin eller Brixtofte til
7000 kr. flasken?
Bent 0. har den
på lager og giver
gerne et godt råd
om, hvordan du får
den bedste nydelse
af den.

Her er service
altid i højsædet.
RIPOSTEN - OMKRINGSOMMERNUMMERET 2005
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GENERALFORSAMLING
BOLDKLUBBEN AF 1974
TORSDAG d. 24.februar 2005
Efter en kort velkomst ved Formand
Finn Herlev, gik man videre med den
officielle dagsorden .
Pkt. I : Valg af dirigent.
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes
Niels Jørgen B. Nielsen, der indled ningsvis kunne konstatere at general forsamlingen var lovligt indvarslet.
Herefter blev ordet overgivet til Finn
Herlev.
Pkt.2: Beretning om
foreningens virksomhed.
Finn Herlev resumerede årets sports lige resultater, der havde været noget
blandede, men som noget positivt
kunne bl.a. nævnes, at klubben for
første gang havde været repræsen teret af 10 hold.
Serie 3 formåede desværre ikke at
blive i rækken, men matte acceptere
en nedrykning.
Andetholdet i Serie 5 endte fint i
toppen af rækken .
Serie 6 gjorde det endnu flottere og
rykkede op i Serie 5.
Serie 6 li fik en placering i den
"tunge" afdeling.
Der havde været et flot arbejde af
UK. Endvidere var der en stor tak til
holdlederne.
- Old boys - A endte "midt" i rækken.
- Old boys - B måtte desværre rykke
ned igen.
- Old boys - 7 mands fik en placering
i den bedste halvdel.
- Veteran li fik en "midter"-placering .
12

- Dameholdet sluttede for første
gang udenfor top 4 - en foryngelses kur er muligvis tiltrængt.
I sæsonen 2004 var klubben for
første gang repræsenteret med et
ynglingehold, som under god ledelse
af Kenneth blev en flot nr. 2. Siden er
flere af holdets spillere startet som
seniorer.

1
!

HJe1le- Cup:
Stævnet blev endnu engang en stor
succes, og indbragte endda klubben
2 pokaler.
lndefodbodbold- stævne:
Klubben afholdt for første gang "VM"
i indefodbold, som blev en overvæl dende succes med over 60 deltagere.
Efter stævnet var der fest i klubhuset
med bl.a. musikvideoer på storskærm.
Stævnet er allerede blevet gentaget i
ar med samme succes og vil givetvis
blive en tradition.
Makker-pool:
Efterhånden en god tradition, som
man forventer vil fortsætte frem over.
Afslutningsfest:
Arets afslutningsfest markerede sam tidig klubbens 30 års jubilæum, og det
havde været et brag af en fest med
200 deltagere. Efter lidt nostalgiske
betragtninger af formanden var der
stor tak til det "Mørke F" og resten af
festudvalget samt køkkenpersonalet.
Klubhuset havde faet en opløftning
med nye fliser pa terrassen. En nød -
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vendig investering, idet klubhuset er
klubbens ansigt udadtil i forbindelse
med bl.a. superligakampene.
Det er fortsat uvist hvordan udviklingen omkring stadionomradet og
dermed klubbens fremtid vil forme
sig. Der er flere mulige løsningsmodeller, og der vil blive holdt offentligt
møde herom d. 10.03 .05 hvor klubben selvfølgelig vil deltage.
Klubben havde i 2004 markeret sig
ved at yde tilskud til flere velgørende
formal. I forbindelse med afslutnings festen var der blevet indsamlet kr.
5000, - til Folkekirkens Nødhjælp ved
salg af spillertrøjer fra Henrik "Tøm rer" Pedersen og SIF. Derudover havde
man ydet tilskud til hospitalshjælp
for den tidligere SIF- spiller Gregorz
Wiezek.
Sponsormæssigt var det gaet lidt til bage i 2004, og der manglede fortsat
flere trøjesponsorer. Der var dog stor
ros til Jane "Sko", som alene havde
skaffet 3- 4 nye sponsorer.
Der var sluttelig en speciel tak til
kampfordeler Thomas Herlev, Støtten, Klubhusudvalget, UK, Riposten,
Administrator Morten Herlev, Webmastere Thomas og Rune samt diverse
udvalg. Der var endvidere stor tak til
de personer, som var trådt til og havde
overtaget de funktioner, som afdøde
Jørgen Risvig tidligere bestred.
Generalforsamlingen godkendte
herefter formandens beretning .
Pkt 3: Fremlæggelse af det
reviderede regnskab.
Kasserer Lars Nielsen fremlagde ars regnskabet, der udviste et underskud
pa 33.000 kr. Resultatet ma betragtes
som acceptabelt pa grund af ekstraordinære udgifter til jubilæumsfesten
og den nye terrassebelægning.
De manglende sponsorindtægter
havde bevirket et fald i indtægterne,

hvilket dog til dels var blevet opvejet
af en stigende indtægt ved kontingent
pa grund af flere medlemmer. Der var
dog forsat en uacceptabel mængde
udestående kontingent, som er et
tilbagevendende problem.
Blandt udgifterne kunne nævnes, at
klubben nu havde købt pool bordet,
samt diverse gaver.
Forsamlingen diskuterede det hensigtsmæssige i at fa hævet ejendoms vurderingen pa klubhuset, hvilket
kunne være en fordel i forbindelse
med en evt. ekspropriation. Bestyrel sen lovede, at man vil kigge nærmere
på sagen.
Generalforsamlingen godkendte
regnskabet uden kommentarer.
Pkt. 4: Valg til bestyrelse.
På valg var Lars Nielsen, Finn Herlev,
Thomas Herlev og Anders Simonsen,
der alle accepterede genvalg .
De ovennævnte personer valgtes
uden modkandidater. Efter en godkendt ændring af vedtægterne (se pkt.
6) valgtes derudover Jacob Nymark og
John Jensen.
Bestyrelsen har herefter følgende
sammensætning :
Kresten Knudsen, Lars Nielsen, Finn
Herlev, Thomas Herlev, Morten Risvig,
Christian Simonsen, Claus Jensen,
Thomas Jensen, Anders Simonsen,
Jacob Nymark og John Jensen.
Som suppleanter til bestyrelsen blev
valgt Anders Kjeldsen og Jens Peter
Hegelund Jensen.
Pkt. S: Valg af revisor samt
revisorsuppleant.
Pa valg som revisor var Kim Konnerup- Møller og Carsten Skovgaard, der
accepterede genvalg.
Generalforsamlingen valgte herefter Kim Konnerup - Møller og Carsten
Skovgaard .
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Pkt. 6: Indkomne forslag.

Pkt. 7: Eventuelt.

Efter forslag fra bestyrelsen godkendte forsamlingen en vedtægtsændring,
så bestyrelsen fremover kan bestå af
6- 11 medlemmer. Ændringsforslaget
havde baggrund i et ønske fra flere
personer om at måtte deltage i be styrelsesarbejdet.

Klubbens vandrepokal for god indsats
blev uddelt. Efter afstemning tilfaldt
pokalen Stephen Knudsen.
Dirigent Niels Jørgen B. Nielsen erklærede herefter generalforsamlingen
for afsluttet.

874 STØTTEFORENING
GENERALFORSAMLING
TORSDAG d. 24.feb ruar 2005
Efter en kort indledning ved formand
Christian Simonsen, gik man videre
med den officielle dagsorden.

Pkt. I: Valg af dirigent
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes
Niels Jørgen B. Nielsen, der indledningsvis kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Herefter blev ordet overgivet til Chri stian Simonsen.

Pkt. 2: Beretning om
foreningens virksomhed

Christian sætter stopuret i gang og går på jagt efter den ny rekord i den nye
olympiske disciplin: "Støtteforeningsgenera/forsamlingsafholde/se ' .

Christian Simonsen kunne konstatere,
at det aktivitetsmæssigt havde været
et stille år, men kunne dog glæde sig
over en god omsætning.
I klubhuset var der blevet inve steret i nyt musikanlæg samt en ny
opvaskemaskine. Derudover havde
terrassen fået ny flisebelægning, og
man forventede, at der i år vil blive
udført en form for overdækning af en
del af terrassen.
Det var på brugermøder blevet insinueret, at der foregik spirituskørsel
fra klubhuset. Christian Simonsen
indskærpede i den anledning, at man
selvfølgelig ikke kørte bil i påvirket til stand, og at det var alle medlemmers
ansvar, at dette ikke foregik.
Formandens beretning blev herefter
godkendt af forsamlingen.

dinære udgifter havde været indkøb af
nyt musikanlæg til kr. 5000, - , og ny
opvaskemaskine til kr. 4500, -.
Generalforsamlingen godkendte
herefter regnskabet uden kommen tarer.

Pkt. 4: Valg af bestyrelse.
På valg var Per HegelundJensen, Jens
Kristian Hjorth og Søren Fæster, der
alle accepterede genvalg .
Efter afstemning valgte generalforsamlingen Per Hegelund Jensen, Jens
Kristian Hjorth og Søren Fæster.
Bestyrelsen har herefter følgende
sammensætning :
Christian Simonsen, Per Hegelund
Jensen, Stephen Knudsen, Jens Kri stian Hjorth, Søren Fæster.

Pkt. S: Valg af revisor samt
revisorsuppleant.
På valg var Jacob Nymark og Carsten
Skovgaard, der begge accepterede
genvalg .
Generalforsamlingen valgte herefter
Jacob Nymark og Carsten Skovgaard.

Pkt. 6: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 7: Eventuelt
Ingen havde bemærkninger.

Pkt. 3: Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
Niller holdt forsamlingen i stramme
tojler, så vi undgik unodig tumult.
14

Stephen hævede pokalen og måtte
senere behandles for tør gane.
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Revisor Jacob Nymark gennemgik
regnskabet, som havde stor lighed
med regnskabet for 2003. Ekstraor-

Referent fra
generalforsamlingerne:
Kræn.
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Bakke-Grillen
Århusbakken
Århusvej 52
Telefon 86 82 22 45
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Dansk Arkitekt- & lngeniorkontor af 1945 A/S
Ballevej 2A
Telefon 8682 2499 - Fax 8680 3818

KAJ JØRGENSEN
Mariehoj Murerforretning
Solhojsvej 11 • 8600 Silkeborg

TIKKEN
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Alt murerarbejde udfores
Nybygninger• Tilbygninger • Reparationer
Storm- og forsikringsskader • lso-kærn

t.::pl l'

f< ft1 {Fl l/'l~'

( {//"( 7 ,/
, /" tt/P,'//llt/I

/

1el

Nygadc 26A
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