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OM OG FOR OMRADETS ERHVERVSLIV,
ORGANISATIONER OG OFFENTLIGE
VIRKSOMHEDER

GØR EN FORSKEL

INTER

®

Bøgild Sport . Vestergade 2 . 8600 Silkeborg . 8682 1077

Bakke-Grillen
ahusbakken
Århusvej 52
Telefon 86 82 22 45

Danske IBank I

Afslutningsfest 2007
Lørdag d. 17. november, kl. 17.30 i Lunden

I år med endnu mere musik

KAJ JØRGENSEN
Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

JUSAlt murerarbejde udfonts
Nybygninger • Tilbygninger • Reparationer
Storm- og forsikringsskader • lso-kam

!SILKEBORGS BILLIGSTE PARKERINGI

40 29 14 11 • 86 81 15 04

Pris:
1!50 kr . for voksne
120 kr . for dem med studiekort

FLISE

FORUM

i: ''41 •l \ 9/;1 ;J J14 ;\94C3 I
FU&LEMOSMJ 34 • KJELLEIUP

Underholdning:
Finder vi nok på inden festen _.
Mad/drikke:
Regner vi også med at nå ...

Kom som du er ••li
Få nu lc.bt billetten i tide (i baren) og senest d . 5 . november
mvh festudvalget - WE TRY HARDER

TLF. 86 88 23 48 • BIL TLF. 21 20 88 97
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Serie 3 - 2008:

THE RETURN
OF 874
I

Den 13. oktober 2007 blev en go' dag, men først
skulle vi så frygtelig meget igennem.
Med en 4-3 sejr over Babtistdrengene lykkedes
det fortjent vores førstehold at rykke op i serie 3.
Sej ren kom dog først i hus på et sidste minuts mål
af Møller og to fabelagtige aller-allersidste minuts
redninger af Mr. Goalkeeeper, Kim.
Et stort tillykke skal lyde herfra og så ser vi altså
frem til nogle sæsoner, hvor vi ikke skal kigge
nedad!
Held og lykke fra
en stolt formand.

20
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Serie 4.2 K1•itteredefor en flot
æ. 011 ved at sikre sig
rækkens forsteplads.

Ø& BO 1 0 BO
Kort fortalt - kort til alt

Tømrermester
Holger Buch-Larsen
Udfører alt i tømrerarbejde

Serie 5, I Kvitterede for en flot
æson ved at sikre sig
rækkens førsteplads.

Serie 5,2 Viste med en flot
fjerdeplad , at der er
meget at bygge videre
på i 2008.

Bygma Silkeborg
Serie 6, I Suverænt spil
gennem hele sæsonen
ga1• 874 en fornem
forsteplads i denne
række.

22
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Norrevænget 11 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 17 00
Åbnngstider: Man-torsdag kl. 8.30-17.30 ·fredag kl. 8.30-18.00 · Lordag kl. 9.00-14.00
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MALERNES

A/S
Serie 6,2 præsterede spil på
et stabilt niveau hele
sæsonen.

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

TIETGENSVEJ 30 . 8600 SILKEBORG

ANDELS-FORRETNING

Damerne.
Var ved sæsonafslutningen
placeret midt i feltet. Et
resultat man satser pa at
forbedre til næste sæ on ..

Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

Ynglinge.
Opnåede en flot
andenplads. Et
imponerende re ultat med
Søren Fæster som træner.

l cvKLER
Chr. d. B's Vej 1
8600 Silkeborg
Old Boys. A.
Vinderøls-statistikken afs/ore1; at holdet
i arets lob vandt nogle kampe.
24
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Vinderols-stati tikken afslører. at holdet
i årets lob smagte sejrens sodme.
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OLD BOYS AFSLUTNING

7-mands hold

PÅ GLATIS
Superveteraner11e.
Viste i meget lange glimt
glimrende tek11isk færdigheder
og taktisk for tåelse, me11 e11
række uheldige og til dels
11fortje11te 11ederlag gøi; at
ma11 på holdet så småt er
1•ed at indse, at karriere11
slutter uden at pro\'e suset fra
e11 deltagelse i Champio11s
League-slutspillet.

Silkeborgs nye skøjtehal lagde rammer til
dette års oldboyssæsonaftlutning, og stort set
alle de gamle drenge faldt på bogstaceligt talt
røven. da de indviede de nye faciliteter.
Aftlutningsfesten forløb i øvrigt uden
væsentlige skandale1:

For Martin
Wiirlz vil
lørdag den 25.
augu t 2007
ganske sikker/
sta som noget
helt særligt og nok ikke J..1111
fordi 874 'erne
1•armod1 op
for al danne
espalierpa
denne dejige
solbeskinnede
.sommerdag.
Det er bruden
til venstre.

Old Boys.
Trak i år lidt ekstra i
håndbremsen og sparede
dermed klubben for en
anseelig mængde vi11derol.

Tværgade 15B - 8600 Siikeborg

CAF~
26
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Nyt tag på klubhuset
Svært ved at
få overblik?!
God inds igt i økonomien giver
dig bedre udsyn i hverdagen.
Privatokonomi er - ligesom livet selv
- under stadig forandring. Derfor kal
der rydd op og lægges nye planer en
gang imellem. Er du intcr<'S! ret i et
gratis og uforpligtende ØkonomiEftersyn,
er du altid velkommen til at komme
ind og tale med os.

Din ekonomiportntr

o«l ARBEJDERNES LANDSBANK

Heste skoes og beskæres

(i)

Rii~ beslagMnedie

(i)

SrjsMarlnecenter

Den sandfærdige historie om, hvordan et klubhus
bliver et berømt bygningsværk
Vi er i fuld gang med at renovere vores
klubhus. Der er jo et evigt rend af mennesker i klubben, og der er stor slidtage
på det indvendige. Nogle vil måske synes, at der trænger til at blive malet,
gjort grundigt rent, ryddet op osv. Men
den del har den agtværdige formand for
Støtteforeningen hr. Vindheks Købmand
sagt, at den skal han nok klare.
Han har nu i 6 måneder planlagt en
arbejdsweek-end hvor der bliver taget
hånd om ovenstående problemer. Så når
han nu kommer om beder om jeres hjælp
så støt op ham.
Man skulle så tro at så ville huset kunne
fungere problemfrit, men nej. Der var
andre steder, der trængte til en kærlig
hånd: Taget. Det var ikke altid helt tæt.
så i tider med megen regn kunne man
ikke være sikker pa, at sidde tørskoet i
baren.
Og det er noget der kan få folk op på
mærkerne. Det er ikke noget man kan vente 6 måneder på at få gjort noget ved.
Sagen blev prompte taget op i bestyrelsen. og det blev besluttet, at vi skulle
have et nyt tag.
Vi forespurgte vores sponsorer om de
kunne tænke sig at give et bud på opgaven, og det var der to der ville . (Holger
Buch-Larsen og Jydsk Blik og Tag)

Der var utrolig close race, og hygiejneingeniør hr. Kræn, vores bygningsekspert, kom på en svær prøve, men
Holger vandt.
I starten af august skulle operationen
løbe af stablen.
Nogle af de personer, der sidder meget i baren, (ingen nævnt ingen glemt),
09 som gennem tiden var blevet meget
vade, kom med et glimrende forslag.
Skulle det ikke være muligt at støve
10 - 15 stk. frivillige op som gerne ville
bruge en lørdag formiddag på at tage
taget (ikke at forstå som tagetage) ned,
isolere osv.? Og lynhurtigt fik organ isationsekvilibristen Morten Risvig planlagt
dagen og headhuntet de frivillige.
Der blev sørget for, at der var solskin,
kolde øl af mærket nad libitum" og noget fast føde til maven. Så formiddagen
forløb hurtigt og smertefrit. Taget var
væk, der var isoleret og presenninger
sat op. Sådan!
Denne frivillige indsats sparede klubben for ca. 15.000 kr. Det er da også
værd at tage med, ikk?
Så husk: Spørg ikke hvad klubben kan
gøre for dig, men hvad du kan gøre for
klubben. Frit efter en eller anden afdød
amerikansk præsident.
Fubs

•

1fl~!.~~~.rt..'11.t.1.#R
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Som det gamle ordsprog
iger· "Hellere et
tag i bandillen end ti
bandilter pa taget ",
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HVEM SKAL JEG
TALE MED??

&.

~"1~~~~·
0

FORMAND
Thomas Jensen
Vestre Allå 34

86800549

~l \.\\ ~ ~

th/Osd.dk

"""\ ...
\.

Marienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 53 57
silkeborg@b74.dk
www.b74.dk

Nastformand
Claus H. Jensen
Funder Bakke 42
hellenujensen Omall.dk

Kasserer Jakob Nymark
Sjællandsgade 28
30533656 / 86827713
Christian Simonsen
Skovtobervej 24

Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 si.tv.
30 52 69 93

868455 57
mor/Otdc.dk

Anders Simonsen
Hattenæsvænget2

868442 92
adsOdantra.dk

8682 7588

fakob.nymarkOprlvat.dk

Formand Chr. Simonsen
Skovtobervej 24
86 80 13 91

Morten Rlsvlg
Tyttebærvej 358

86801391
chrlstlan.slmonsen Omall.tele.dk

Thomas Herlev
Peder Nielsens Vej 1O

868245 36

John F. Jensen
A. Andersens Vej 228
86 818730
vikma Ovikma.dk
Lasse Laursen
GjessC\lej 8
86 82 83 03
lwtOxirgl.com
Kenneth Pedersen
Ege Allå 171
60170886
kenneth-sportOhotmall.dk

thomas.herlevOc/ty.dk

pfensenOa"ownord/c.com

Stephen Knudsen
Sanatorlevej 14
86 82 81 39
Jens Kristian Hjorth
Ågade24
86 81 6517
fkhdal.dk
Søren Faster
Knudsgade 10
86811941

Sportschef
Jakob Nymark
Sjællandsgade 28

30 53 36 56 / 86 82 7713
Thomas Herlev
Peder Nielsens Vej 10

868245 36

Anders Kjeldsen
Dalgasgade 37
86 80 31 60

Tryk.· Silkeborg Bogtryk
Layout Peters Pen
Peter Lodahl

868275 88
PeterToug

75141554

30
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86823419/86824811

peterOps-presse.dk
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Kaprilolievej 18
86845804

30533656/86827713
Hold/eder, sene 5, t:

ThomM Herlev
86824536

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86 800549
1-juulO/yskebank.dk

Hold/eder, sene 5,2

AagerS.V..
Baggesensvei 16
28965877

Veterana[d" 7 mands

Hold/eder, serie 6, t:
KlmKrtsteMen
Chr. Fisehers Gade 11
86 80 22 08

Peter Vlllasen
~
Drechselsvej 2A..,,G ~
86 80 39 08
\!P
Kresten Knudse~ ~
Freiasvej 2
\!}.!~
86826253
~

Hold/eder, serie 6,2:

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
86 8442 92

S...F8St•
Knudsgade 10
86811941

Oldhovs
Preben NlelMn
Kornvænget 118
8682 0302
Claus "Nym11ncl"
Mikkelsen
8680 15 67

86 800605

Kim Kristensen

Morten Rlsvlg

8680 2208

868455 57

Ander9 Kjeldsen
Oalgasgade 37
86803160

Hold/eder, sene 4:
Jekob Nym11rk
Sjællandsgade 28

Ynglinge

Finn Herlev

868442 92

Kents.r.n....

spitsbergOpost. tele.dk

868015 67

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2

Hold/eder, sene 3;

60170886

REDAKTION

Juob Nymark
Sjællandsgade 28
30 53 36 56 / 86 82 77 13

Serie 3. 4. 5 & 6

LMsJecobHn
Hier Byvej 11 • 8643 Ans
87 708686

Chefredaktør Claus " Nymand" Mikkelsen
nymOprivat.dk

UK-lf/efon i kæ/dmn
86 82 53 02

Kenneth Pedersen
Egeallå 171

Rll~0SllEN

Claus H. Jensen

UK

Kamv..fordeler
Thomas Herlev

K/11 hu

86824536

Stephen Knudsen

868281 39
Jens Kristian Hjorth

86816517
jkhdat.dk

Mter..,..
28985877

Husk at meddele
adresseændring eller andre
ændringer/tilføjelser
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version 2.0 BETA
Fremover kommer RIPOSTEN på klubbens hjemmeside. Aktive
medlemmer skal selv hente deres trykte eksemplar i klubhuset.
Klubbens hjemmeside www.b74.dk
har efterhånden nogle år på bagen,
og bestyrelsen har besluttet sig for
at anvende en del ressourcer på at
forbedre den.
Derfor har man sat en gruppe
medlemmer til at nydesigne og udvikle www.b74.dk. Målsætningen er
ikke kun at gøre siden flottere og
lettere at bruge, men bestyrelsen har
ambitioner om, at www.b74.dk skal
gøre livet lettere, billigere og sjovere
for dem, der via cyberspace klikker
ind i vort univers.
Hjemmesiden vil naturligvis fortsat
indeholde en masse konkrete og praktiske informationer om klubben.
Det bliver nødvendigt at bruge
mere af medlemmernes tid og interesse på at holde siden opdateret,
men med den opbygning af siden,
som gruppen arbejder med, vil det
også blive muligt for alle medlemmer
af B74 at bidrage direkte med indlæg
til siden, f.eks. ved at deltage i debat,
konkurrencer, lægge fotos fra sidste
træning ind på siden mv.
2

Version 2.0 afwww.b74.dk vil dække
op, så Støtteforeningen, sponsorerne
og de forskellige hold kan komme med
ved bordet, og vores nye klubhus i cyberspace vil få plads til både brovtne
bemærkninger fra baren og elegante
indlæg fra sidelinjen.
Bestyrelsen håber, at vi med den
nye løsning får et godt værktøj til at
dele viden og informationer på kryds
og tværs i klubben, og i hvert fald
skal www.b74.dk bruges til at styrke
og billiggøre informationsarbejdet
(spare porto), herunder RIPOSTEN,
som fremover ikke vil blive sendt
til aktive medlemmer af 874. De
skal fremover selv hente deres
nummer af RIPOSTEN i klubhuset
- eller læse det på www.b74.dk
Derimod vil sponsorer også i 2008
få tilsendt deres RIPOST. Passive
medlemmer kan regne med samme
service, men den vil sikkert blive
foreslået brugerbetalt i form af en
kontingentstigning ved næste generalforsamling.
plo
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Min første leder! Med en vis ydmyghed gik jeg ind i mit lille lønkammer
for at forberede mig på denne opgave. Nu skulle de store tanker på
skrift. Strategierne, visionerne, målsætninger, benchmarking, balanced
scorecards, idegrundlag, opgavefordelinger og alle de andre manegementord. Da jeg havde siddet med et tomt blik og stirret på skærmen i en
time, blev jeg enig med mig selv om at skrive om noget mere jordnært,
nemlig det at hjælpe hinanden. Vores klub er baseret på, at vi tager vare
om og selv og ikke mindst hinanden. Kammeratskab og hjælpsomhed
står som et lysende fyrtårn i vores forståelse af det at spille i B 74. Det
er små ting, som gør det lettere for os alle sammen. Lad mig pege på
noget konkret, nemlig vores 'vaskekoner'. Når du har spillet fodbold, så
vend din trøje og bukser rigtigt. Strømperne rettes ud, og når du kommer
over i klubben, så sørg for at det kommer i vaskemaskinen. Det er lettere
hvis du gør det end hvis de skal gøre det for 13 hold !! Det er mange sure
strømper at vende. Der er også andre ting du kan gøre:
• Hvis du ved, der skal være et arrangement i klubben, så
spørg om du kan hjælpe til.
• Hjælp UK med at sige fra.Eller endnu bedre: Sig til i god tid.
• Hjælp sponsorudvalget ved at være lidt opsøgende selv og
spørge i omgangskredsen/familien om et sponsorat
ikke har interesse.
• Hjælp med at stå i baren (bag baren vel at mærke) før og
efter en divisionskamp.
• Hjælp bestyrelsen med at udvikle sig. Kom til os, hvis du
synes du har en god ide til forbedringer/forandringer eller
måske en ide til nye arrangementer.
• Hvis du har set en kamp, så tag hjørneflag og bold med over i
boldrummet.
• Vær sikker på, at alle døre er låst, og alt lys er slukket, når du
forlader omklædningsrum/klubhus.
Tag dig af nye medlemmer og giv dem en god oplevelse af det
at være ny i B 74.
• Skriv indlæg til RIPOSTEN
* Lad være med at gå og tænke 'at det er der nok en anden der
tager sig af'. Vis initiativ!
Kun din fantasi sætter grænser.
Kort sagt: Giv en hjælpende hånd og gør hverdagen lettere og B74 en
endnu bedre klub at være i. Jeg vil dog godt her til sidst lige sige, at
der er utrolig mange dejlige B74'ere der gør en masse ting, men vi kan
godt bruge flere.
Nå, j eg må hellere få sluttet, jeg skal ned og hjælpe konen med at vaske
op;-)
Formand Mørk

Kombineret for-
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FCK har haft en,
FC Midtjylland har en,
AGF og Brøndby vil gerne have en ...

874 har en ...
SØNDERTORVO'S

FRISØRSALON
VI BITTE I. SllED
Søndergade 19
Tlf. 86 813070

JYDSK ILIK8TAG
Ømsø Døgri-Nærbutik
CMIWJ 1 • llOO Sii KDORO

Uft11
4

TLF. 818138 00
AIEIULll OOEllS DMaE

RIPØSTEN

I.

Venskabsklub
i Afrika
•. •og p;J selveste Skatteøen - det' ikk' engang løgn!
Rygterne siger at Stevenson havde
ø-gruppen Iles de Los i Guinea i tankerne, da han skrev sin berømte bog
om Skatteøen, og således skulle øen
Roume, der ligger i midten af ø-gruppen, være den rigtige Skatteø.
Kombineret for-

Roume er beboet af fattige fiskere,
som lever af det, de kan fange - og
det er nogle gange lidt ligesom målene på Silkeborg stadion . så der er
ikke altid penge t il tøj og skolegang
til børnene.
efterårsnummer 2007
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Derfor blev der med Morten og
Peacock's hjælp fremskaffet et par
sæt "overskudstøj", som kom med i
min bagage til Guinea, hvor trøjer og
bukser blev udleveret til værdigt trængende via to gode lokale venner.
Den ene lever af at fiske og har
bygget et par halvtag, som han lejer
ud i weekenden til badegæster. Han
laver også mad til badegæsterne på
opfordring. Sjovt nok hedder han
det samme som min morfars hest:
Mussa.
Den anden er lidt mere smart og
har lært at snorkeldykke, så han
kan selv vælge, hvilke fisk han vil
have med hjem. Han tjener en del
penge på at harpunere fisk til restauranterne, men fælles for dem
begge er, at deres omgangskreds
er meget fattig, hvilket betyder at
jo mere de tjener, jo flere står klar
med udstrakt hånd.
Derfor er et sæt fodboldtøj, som
de kan dele ud til de mest trængende
på øerne en gave, som kun kan betegnes med et udtryk: "Priceless"
(kan ikke finde et dansk ord der
dækker).
Det er dog ikke helt uden pro-

6

blemer. Jalousien mellem de to er
meget stor, hvorfor det er nødvendigt at fordele tøjet helt lige mellem
dem. De kan derfor kun lave et
fodboldhold, hvis de kan enes om
at spille sammen, hvilket ikke er
uden gnidninger, da de kommer fra
to forskellige øer.
Samtidig har de problemer med at
samle tøjet ind, når de har spillet.
Spillerne vil simpelthen ikke af med
tøjet igen. Det er en sjov tanke, at
en fattig øbo i Afrika på en 25-30 kg
er så dybt lykkelig for at få lov til at
gå rundt i en trøje som Klavs Tuborg
har haft på. Men hvad gør man ikke
for at undgå at gå med bar røv?
Havde vi haft samme forhold i min
ungdom i 60'erne, så havde jeg gået
rundt i nr. 12 på livstid.
Ved rørende fremtidsperspektiverne, så har Købmanden meldt sig selv
som målmandstræner, så vi mangler
bare at få defineret en talentspejder
eller to"". var der nogen der sagde
pigefodbold??
Fra Skatteøen er meldingen, at de
mangler fodboldstøvler og udebanetrøjer.. ! ! ! !
Reinar Odsgaard .

RIPØSTEN
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Ringkjøbing
Bank

Hjejlehygge
Det var uden tvivl resterne af afslappede karma fra Hjejle Cup 2007, der
sendte Danmarks fodboldlandshold
ud af EM-kvalifikationen.
Der er i hvert fald god overensstemmelse mellem den gang boldhygge, vi oplevede til Hjejle Cup i
begyndelsen af august og den fatale
laissez-faire holdning, vi oplevede
hos Morten Olsens tropper efter, at
de nogle uger senere fik lov at låne
B74's træningsfaciliteter.
Mens resultaterne for Jon & Co.
havde nærmest katastrofale konsekvenser, må man vel erkende, at

der ved Hjejle Cup'en blev lagt mere
vægt på at spille underholdende fodbold. Og sørme om ikke også der var
nogle hold, der vandt. .. ?!
Det blev igen i år til en god og
hyggelig optakt til efterårssæsonen
for B74's hold og de lokale klubber,
der havde sagt ja tak til at deltage i
det efterhånden meget traditionsrige
stævne.
Spjald & Co. havde på ny sørget for
godt vejr - en absolut toppræstation
med dette års "sommer" in mente ...
Og den gode stemning? Ja, den sørgede spillere og tilskuere selv for.

Julsøvej 74 . Sejs 8600. Silkeborg

TLF. 86 84 64 24
Ø STJYLLANDS

f.\
+

HESTEPRAKSIS
u/ Ole Sonne

TELEFO : 40 45 11 61

bent e. andersen
auL WS·lnetallatør · Bllkkenalager
Eatrupsgade 1O • Silkeborg · Telefon 86 82 75 66
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Sce11efra A1111ie Get )our Gun:
"Anything you can do, I ca11 do bel/er ".

10
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Bis. en og Bumsen havde i dagens anledni11g 11ndsagt
den y11gre adel pa Hotel Da11ia og gav de11 i stedet som
sommelier 1•ed Hjejle Cup.

Kombineret for-
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GENERALFORSAMLING
I BOLDKLUBBEN AF 1974
TORSDAG d. 22.02.07
Efter en kort velkomst ved Formand Finn Herlev gik man videre
med den officielle dagsorden .
Pkt. 1: 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
Finn Herlev.
Pkt.2: Beretning om foreningens virksomhed.
Finn Herlev resumerede årets
sportslige resultater, der havde
været noget blandede, men som
noget positivt kunne bl.a. nævnes,
at klubben igen som den største
serieklub i kommunen havde været
repræsenteret af 6 seniorhold.
Serie 3 måtte desværre indkassere en nedrykning.
Andetholdet i Serie 5 rykkede
derimod op, så klubben nu er repræsenteret med 2 hold i Serie 4.
Serie 5 II var længe med i oprykningskampen, men endte som
nr. 4.
Serie 6 I var med i slutspillet,
hvor man blev nr. 2.
Klubben havde igen taget imod
et nyt ynglingehold, som var startet i Serie 6, men senere rykkede
op i Serie 5.
Der havde været et flot arbejde
af UK. Endvidere var der en stor
tak til holdlederne.
- Old boys I fik en midterplacering
- Old boys II havde en flot sæson
og rykkede op i B-rækken.
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- Old boys -7 mands fik en "mid ter" -placering.
- Veteran - 7 mands fik en flot 2.
plads.
- Dameholdet sluttede igen midt
i rækken, men et mindre generationsskifte forventes at medføre, at
holdet igen vil tale med i toppen.

Hjejle- Cup:
Stævnet blev endnu engang en
stor succes og indbragte klubbens
to deltagende seniorhold en 1. Og
3. plads.
Indefodbadbold-stævne:
Klubben afholdt igen "VM" i indefodbold med overvældende succes
og over 70 deltagere. Efter stævnet var der som sædvanlig fest
i klubhuset. Stævnet er allerede
blevet gentaget i år, denne gang
i Sydbyhallen, med samme succes og vil givetvis også finde sted i
2008. Tak til Villa og Mørk som arrangører.

RIPØSTEN

Makker-pool:
En god tradition, som også vil fortsætte fremover.
Tyrolerfest:
Som noget nyt blev der i maj måned afholdt en temafest i form af
en tyroleraften med sejltur på Mågen . Der blev sluttet godt op om
arrangementet og flotte udklædninger, skummende fadøl og svin gende tyrolermusik havde sørget
for en stemning helt i top. En ny
temafest er allerede fastlagt til d.
01.06.07.

Fodbold-golf:
Old boys-afdelingens afslutningsfest blev igen indledt med en dyst
i denne nye sportsgren, hvilket
havde været en stor succes trods
et lidt mindre deltagerantal.
Afslutningsfest :
.8.rets afslutningsfest var igen en
triumf for det "nye" festudvalg , der
leverede en flot fest med fin underholdning og god musik. Deltagerantallet var endda det største nogen
sinde udover jubilæumsfesterne.
Afslutningsfesten i år er allerede
fastlagt t il den 17. november.
Det er fortsat uvist hvordan udviklingen omkring stadionområdet
og dermed klubbens fremtid vil forme sig. Debatten følges løbende,
og der gøres til stadighed opmærksom på klubbens eksistens.
Klubben vil i 2007 stå overfor
store investeringer med bl.a. et nyt
tag på klubhuset. Endvidere vil det
stigende medlemsantal også på
sigt kunne medføre pladsmangel i
klubhuset.
Bestyrelsen har indført forskellige
politiker vedr. bl.a. sal~ og rygning.
De vil blive ophængt pa opslagstavlen .
Sponsormæssigt er man godt
i gang vedr. 2006, men der kan
fortsat bruges sponsorer på grund
af det forøgede holdantal. Der var
sluttelig en speciel tak til kampfordeler Thomas Herlev, Støtten,
Sportsudvalget, Træningsledere,
Klubhusudvalget, UK, Riposten,
Klubhuspedeller Sko, Kock og Morten, Administrator Morten Herlev,
Sponsorudvalg og barpersonale.
Generalforsamlingen godkendte
herefter formandens beretning.
Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Jacob Nymark fremlagde
årsregnskabet, der udviste et overskud på 57.611 kr. Resultatet må
Kombineret for-

betragtes som tilfredsstillende, idet
man har haft større omkostninger
til bl.a, afslutningsfesten og rekvisitter på grund af det stigende
medlemsantal.
Det stigende antal unge medlem mer har dog også betydet stigende
kontingent og et større tilskud fra
kommunen, som gives til medlem mer under 25 år..
Generalforsamlingen godkendte
regnskabet uden kommentarer.
Pkt. 4 : Valg til bestyrelse.
På valg var Lars Nielsen, Finn Herlev, Thomas Herlev, Anders Simonsen og Jacob Nymark der alle med
undtagelse af Lars Nielsen og Finn
Herlev accepterede genvalg .
Bestyrelsen indstillede Lasse Laursen og Kenneth Pedersen til valg .
De ovennævnte personer valgtes
uden modkandidater.
Bestyrelsen har herefter følgende
sammensætning:
Lasse Laursen, Kenneth Pedersen, Thomas Herlev, Morten Risvig,
Christian Simonsen, Claus Jensen,
Thomas Jensen, Anders Simonsen,
Jacob Nymark og John Jensen.
Pkt. 5 : Valg af revisor samt revisorsuppleant.
På valg som revisor var Lars Nielsen og Carsten Skovgaard, der
begge accepterede genvalg. Generalforsamlingen valgte herefter
Lars Nielsen og Carsten Skovgaard.
Pkt. 6: Indkomne forslag .
Ingen forslag var indkommet.
Pkt. 7 : Eventuelt.
Klubbens vandrepokal for god ind sats blev uddelt. Efter afstemning
tilfaldt J)okalen med stor majoritet
den afgående formand Finn Herlev.
Thomas Jensen uddelte gaver til
Finn Herlev og Lars Nielsen for deres arbejde i bestyrelsen .
efterårsnummer 2007
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874 STØTTEFORENING
GENERALFORSAMLING
- TORSDAG d. 22.02.07
Efter en kort indledning ved formand Christian Simonsen gik man
videre med den officielle dagsorden.
Pkt. 1: 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 Christian Simonsen.
Pkt. 2 : Beretning om foreningens virksomhed .
Christian Simonsen kunne kon statere, at det aktivitetsmæssigt
havde været et stille år. Der havde
dog været enkelte tiltaQ, såsom
nye blomsterkummer pa terrassen,
mørklægningsgardiner, nye barstole, maling af hegn samt rensning
af tag på boldrum.
.8.r 2007 vil derimod blive et
travlt år, idet man først o~ fremmest skal have nyt tag pa klubhuset samt have foretaget en
renovering af baren. I forbindelse
med det nye ta~ på klubhuset, skal
klubben selv sta for nedrivningen
af det gamle tag, og Christian
opfordrede medlemmerne til som
sædvanlig at give en hånd med.
Der er blevet indført flere nye
politikker i klubben . Der er bl.a.
indført en salgspolitik på grund af
for let omgang med øl og penge
bag baren. Dette betyder for eksempel, at det efter en kamp er
holdlederens opgave at forestå
salget, hvis ikke der normalt bar14
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Pkt. 5 : 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 .

personale tilstede. Der vil endvidere blive indført en bog, hvori
evt. skyldnere kan indføre sig, men
kun ved angivelse af navn og tlf.
nr samt medunderskrivelse af den
baransvarlige.
Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

Pkt. 6 : Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 7: Eventuelt.
Ingen havde bemærkninger.

Dirigent Niels Jørgen B. Nielsen
erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Pkt. 3 : Fremlæggelse af det reviderede regnskab .
Kasserer Per Hegelund Jensen gennemgik regnskabet, som kunne
fremvise et resultat på 97.487 kr.
samt en dækningsgrad på 41 %.
Der var overført 95.000 kr. til hovedforeningen i 2006.

Et lidt skuffende resultat som forventes at blive bedre i 2007.
Generalforsamlingen godkendte
herefter regnskabet uden kom mentarer.
Pkt. 4 : Valg af bestyrelse.
På valg var Jens Kristian Hjorth,
Søren Fæster og Per Hegelund
Jensen, der begge accepterede
genvalg.
Efter afstemning valgte generalforsamlingen Jens Kristian Hjorth,
Søren Fæster og Per Hegelund
Jensen.

Bestyrelsen har herefter følgende
sammensætning:
Christian Simonsen, Per Hegelund Jensen, Stephen Knudsen,
Jens Kristian Hjorth, Søren Fæster.

Der var ingen
murren i krogene,
da kasserer
Per Hegelzmd
Jensen fremlagde
Stolteforeningem
2006-regnskab.
Kombineret for-

efterårsnummer 2007
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Palles bank
i Silkeborg
Når Palle From (skuespiller Anders
W. Berthelsen) i DR's store satsning
Krøniken, kan sætte sig tilbage som
bankdirektør i en perfekt tidstypisk
bankkulisse fra dengang, så kan
man takke Arbejdernes Landsbank.
Det er nemlig ikke en scenekulisse
af papmache og bræddevægge, men
derimod et vaskeægte banklokale i
bankens hovedsæde i Panoptikonbygningen i København. Her har
man bevaret et bankkontor fra den
periode. Banken er i øvrigt stiftet i
1919.
Helt så gammel er filialen her i
Silkeborg ikke. Alligevel kunne man
sidste år fejre 25 års jubilæum i lokalerne på Tværgade, hvor der i dag
er 18 medarbejdere til at betjene
kunderne.
- Vi sponsorerer flere foreninger
og klubber, heraf mange idræts- og
fodboldklubber - med Silkeborg IF
som den største, fortæller bankfuldmægtig Erik Ahlmann.
Tilfældighedernes spil gør så, at
det er SIF, der spiller i 1. division og
ikke B74, men vi er alligevel kommet med på bankens sponsorliste.
At Arbejdernes Landsbank når langt
omkring i sin sponsorvirksomhed
viser det faktum, at banken også
har sponsoreret det danske volley-

ball-landshold og nu også satser på
eliten af dansk ishockey.
- Vi startede beskedent i 1981 med
seks ansatte - og når jeg siger vi,
så er det lidt af en tilsnigelse, idet
jeg "kun" har været ansat i 22 år,
fortæller Erik Ahlmann, der opregner
det samlede antal filialer til 61 over
hele landet.
- Arbejdernes Landsbank er et
moderne pengeinstitut, der primært
henvender sig til lønmodtagere og
mindre virksomheder, men vi har
- bl.a. gennem samarbejdet med
Totalkredit - en bred vifte af tilbud,
der kan matche alle vores konkurrenter - også de store. Bl.a. er vores
gratis lønkonto-pakke populær og så
er vi skrappe til at hjælpe kunden
med et økonomisk eftersyn og gennemgang. Et tiltag, der kan spare
kunden mange penge.
Erik Ahlmann fortæller, at arbejdet i en bank har ændret sig meget
siden starten i 80'erne. Fra meget
arbejde ved skranken med betjening
af kunderne er hovedvægten nu lagt
på rådgivning. De fleste af os klarer
de mere simple bankforretninger
over computeren, men samtidig er
bl.a. huskøb og pension blevet så
indviklet, at der ofte skal professionel hjælp til.

Sponsorportræt:
A R BEJDER NES LANDSBANK Tværgade 7.
V/ bankrådgiver, bankfuldmægtig Erik Ahlma nn.
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Mens Palle Froms bankkontor står
uændret i København, så er der
anderledes udskiftninger i filialen
på Tværgade. Adressen har været
den samme i alle 26 år, men inventaret - ikke mindst på it-siden er
der blevet skiftet nogle gange. Og
nu er et nyt tiltag på vej. Pengeautomater kender vi alle, men det
har hidtil været en envejsforretning
som hæveautomat. Men nu forsøger
Arbejdernes Landsbank sig med en

ny maskine, der også kan modtage
indbetalinger. Automaten bliver opsat i bankens foyer, så man også
kan komme til den udenfor bankens
normale åbningstid.
Glemte vi at sige, at Erik Ahlmann
naturligvis selv er aktiv i B74, hvor
han ikke mindst fremhæver tredje
halvleg som en "disciplin", hvor B74
står meget stærkt - og så må 1.
division altså lige vente lidt.

Kombineret for- og efterårsnummer 2007
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