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ET TU ~ MAGNEu? 

En tænksom og tydeligt rystet Magnus, der 
må lægge ører til beretninger om danskernes 
hærgen i de midtsvenske folkparker i midt
halvfjerdseme 

Da .\lagnus mrn.ltt op til <lette inren1ew 
me<l RIP0."11 's u<l:•cn<lre, \'ar han 1 sit 

altid go<le humor, og han var maske cn<l<la i 
ekstra go<l :;remning <len morke \ intc.:raftcn i 
klubhu;c.:r, hnir han kom <lirc.:ktt' fra en gang 

go<l moaon 'c.:<l træningc.:n. 
\ ore:; >\'en;ke \'C.:n var nogle m;\ne<ler for

inden bb·et >piller og medlem i B 4, fordi 
han af >in arbej<l:;gi\'er, m·o, ,·ar st:n<lr til 

Silkeborg for ar folge. hrnr<lan mc.:tahirk 
somhe<lcn I IS byggede en ma:;kinc, <ler 

nu frc.:msallc.:r me<licm 1 1'ina. \la~1u,; \ar 
blevet indlogerer pl ( ;1 . ' km n<lc.:rgar<l. og <la 
han ha,·<le nogle timc.:r fn en aften, rog han 

en bol<l me<l u<l p.i banerne bJg B74 for at 
trille lidt me<l <lc.:n. 

( )g »I ' are<le <let jo ikke længe. m<lc.:n h.111 
blc.:v heut in<l i klubhusc.:r. og m<lc.:n han 
kunne.:· n.1 at ,;ige "Tack :;a myckct", ble.:\' han 

skre\'et p hol<lkortet. 
- Det har ,-irkc.:lig været "trc.:vlihrr" at mo<le 

sa mange og go<le kammerate r, ~om 1eg har 
gjort p.i s'1 kort ti<l he r i klubben ar man 

,;a<lan er u<l;tattoneret, er dc.:r s1ældc.:nr. ar 
man nlr ar lære almindelige.: mennc.:sker i byen 

at kende, men jeg har kunnc.:t g.1 lige in<l i B 4 
og fra fonae minut fole, ar hc.:r er der plads 
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- bade i du sport; lige og i der :;oc1.11c, h\'or 'i 

har haft <lc.:r ''myckc.:r roligt", fortæller .\lah'llU"-
\!c.:n hrnr kommer han :;.i oprindc.:lig fra, ham 

dc.:n ,;\cmke clq~anticr pa midrbanrn?Jo. h.111 er 
fodr 19~6 i dw mt<ltsn:nskc by hltpstad. hrnr 

lun ,;:i oh~.I er \'okscr op. 
-Ja. jeg kom jo til \'crdcn p. c.:t tid,;punkt, hrnr 

min mor \.lr rundt til alle Folkpark-fc.:;rerne i 
omddet, sl man kan jo aldrig \'tde, hnm dc.:r 

er farcn, :;igtr han med er >mil. <ler dog g r 
on:r i u1 mere bek) mret og fon;krækkc.:t mine, 
da Dcrc.:,; L'<l,;en<lre kan bc.:n:tte. ar han lige 
nc.:top pa dm tid )nede er lo,.,.luppc.:nt Jj,· ,;om 

papirarbejder i dc.:r omddc. og at dc.:r da er meget 
muligt. at moderen og underteh'lle<le c.:-r modtes 

i c.:t k'c.:n<le hch'll· mc.:ns tonerne fra B1i>rn .'kifa 
og Bllblus bl:ntc.:· 111d i de.: endc.:lm•e ;kon 1dder. 

D c.:t kan nok være, ar dc.:n ' mkc.:I pJ. sagen far 
panderynkc.:rne frem hos \ l a~m,;, I lan kiµ:gcr 
et par gange fh-gtigt pa inten·icweren, om nu 
plud · hg til;1dc.:;ættc.:r udforeben af :;in journa

li:;tiske gerning til fordel for lange og dc.:taljcn.:de 
bc.::;kri,·c.:l:;cr af. h' ad der dc.:n g.mg bln bedre\'et 

.if \'i danske fremmedarbqdere, nJ.r v1 bc.:ruset 

af fnr>t og frl:mme't medbragt (;uld Tuborg 

og I . plorc.:r \ odka fra .'pntbolaget erobrc.:de 
dameh'Uh· og de omltggl:ndl: birkdunde. 

I l'f for:;og p.1 ;1r \'ære lidt mon•om, mumler 

jt:g: "Dig oik"ra, 111i11 so11.'1a~m1s': og du rp•ter helt 
rydelihrr den for sJ glade og ubekymrede :i\'en,;kcr 
- han er <log ikke mc.:re ramt, en<l .l! han formar at 

sigl' ']a tackl". <la han blin:r budt p c.:ndnu en ol. 

.\lahrnu' tagl:r :;ig "ammen og fort.'l:ller' idere, 
at hans ophold i Bi' 4 blt,·u af kort \'arighed, for 

han skal \'idl:re til en opg.in: 1 Kina, og han ved 

ikke. h\'orn.1r (og om) han 1gc.:n far en ophra"<: i 
. ilkeborg. ,\kn Bi'-1 \il altid ha\'e en ':ulig pla<l" 
1 hans hjertl', fon•1krer han, lwilku barbc.:sogerc 
kan fon j",-e ,;ig om \'cd at :;e og beundre den 

gul-bl.i fodbold. han har sti.,tiic.:rc.:r. og ,;om nu 

pryder kolc,;kaber bag b.irc.:n. 
\len helt tryg ,-irker ,\ lagnu:; nu ikke, for 

modet bli,·er slum:t mc<l den for ham ,;ær<lelc.:s 
bt.:roligen<le oply,;ning, at min k.irric.:re 1 de ,-,·cn

"k<: folkcparkt:r ligner dcn.1cg ha\'de "om akav 
,;piller 1 B"' 4: ar alt er g1ort op. ' ar det mcgc.:t 

begr•l:nset, h\ ad 1eg fik scoret". 
To11nwlisle11. 

Hvad der på et tidspunkt var at udvikle sig til en far-og-søn-snak", endte med dette 
interview, der bnnges helt eksklusivt for RIPOSTEN 
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" It ain't a tit night out for man or beast". W.C. Fields berømte ord fra stumfilmklassikeren 
"The fatal Glass of Seer" var med et meget nærværende for B74'erne, der denne lørdag i marts 
2012 havde fundet frem til Marienlundsvej 33. Trods en kold og strid vind lykkedes det dog at 

samle en god del af klubbens medlemmer til forevigelse ved klubhuset. Det officielle facadefoto 
bringes på bladets forside , mens dette dokumentarisk komponerede foto i den socialrealistiske 
genre klart viser, at livet i 874 også har en bagside. 
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BREAKING 

C RIPOST H 0 I{ j>.fS\.ØR\NG N EWS 

Pressefriheden trampet under fode 
Enkelte næn:nymge ekmrntcr i B74 har i 

m.mecb\ i> spurgt mere og mere ve<lhokkn<le 
til, h\a<l <lu <log er bkwt af RI J>( ).'TI · • som 

me<lkmmernc har m.mu ,·ente pa i et .ir; n<l nu. 

lk<laktionen skal være <le for; te ni at beklage, 

at <lenne stolte svane i <lansk presse har haft 
;ta~kket ;me' inger i s.1 lang ti<l, men mm ;amme 

gruppe af næven) ttige per;oner sa ganske u<l
m:uket er klar mu, u listen C)\er forklaringer 

og ikke mindst un<l>kyl<lmnger lang. 
\ ' i \·il fra redaktionen ikke un<lla<le at gore 

opmærbom pa. at flere af <le on:nnæ,·1ue 
pernmer er RI l'OSTF'>. bekendt. og at <le er 
nomineret til l'rc>sens l'risk>t som mo<ltagu af 
"Prcssem; æsc;tyver me<l Tilhcm:n<le Egclov". 

:amtid1g vil vi gunc hæl<le en<lnu mue 

'and ud af orerne og understrege. at <le sidste 
mitnt:<ler har va:rct en bar>k og lærerig pencxle 
for RIPOST! 's ;t.kn:tanat, <lu <log >Om en 
!•ugl himks i Snnens Dod har forandret sig fra 
Den Gnmme ]]Jing til en smuk og særdeles 

\el>tegt bt:rberian<l. 

'\ y<l bladet og <lc.:t> >pænden<le layout, unikke 
indhold og ikke mindst <len sensationelle ny

he<lspriontcring. 
lsa:r \ il \i fremha:ve bilk<l,-i<len, som i kraft 

af omhyggeligheden i <len redaktionelle proces 
har faet til fort en hidtil uset hi:;rorisk <limen,;ion. 

I mcxlsa:tmng til mange an<lre af <lagens mt:
<lier mener \i i RIPOS.11 .'\ •It have en fn:mti<l. 

men <let afha:ngcr naturligvis ikke kun af en 
har<ltarbt. j<lrn<lc re<laknomgruppe. 

I lns RI POSTE:-.. ,-ka) opfyldt: behovet for et 

me<lkmsbla<l, som\ 1 alk ;ammen germ: ni havt 
det, kræ,·er det ogsa, at flere af klubbens med

kmmu bidrager me<l indlæg til bladets spalter. 
\k<l af;æt 1 <len rc,;:;ourcebe:;parcn<lc for

retmng,;plan. <ler er fulgt sa slavisk <let si<l>te 
ar:; ti<l, vil vi naturlig,is foretrække at modtage 

indlæg. ,;om er helt fa:r<lige og grydeklare ni at 

putte i bla<lu. 
I : r <lu imi<lkrti<l i <len ;1tuanon, at <lu egentlig 

g.ir me<l en i<lc til rn artikel i RIP< )STI .:'\., men 
gerne , ·il ha,·e li<lt assistance til at fa or<lcne ;at 

,;ammc.:n. >J la<l lige redaktionen <let vi<le. og vi 
vil hjælpe <lig me<l at bringe hi;toricn \i<lcre til 

bla<lc.:ts spalter. 
:\fed det formal at fa flere indlæg fra medlem

merne 1 RIP< )S'l J' u<l:;kri,·cs <lerfor en kon

kurrence om, h\em <ler kan lcn:re <len bedste 
hi;torie ul næ,;te nummu af RI POSTE:'\, <ler 

menes at udkomme l:n ganp; sc.:nc.:re pa ;\ret. 
Pra:mic.:n er en gratis ku,·c.:rt ve<l rc<laktions

uJ,·alp;;mo<let, hvor <ler traditionelt by<lcs p 
Rullcpol ·c ad Libitum. 

RIPOSTEXS RED. !lffIO:\. 

V STYRKER KULTUREN V 
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Som den første nogensinde præsenterer en stolt Holdleder Mulle 
sit holds nye outfit, sponseret af DanSand. Bemærk muligheden for 
placering af ekstra store skrifttyper i maveregionen. 
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DÆK o FÆLGE o AUTOSERVIC -

CYKLER TIL ALLE· ALT TIL CYKLER 

SCHflUfUSS 
CYl<LEil~ 

WWW.BILLIGECYKLER.DK 

• klub lad for 174 Sii bors 
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Sportsudvalget 
Formand Emil Jacobsen 
Århus 
27130647 
rovni/d@hotmoil.com 

Jakob Nymark 
Sjællandsgade 28 
30 53 36 56 I 86 82 77 13 

Anders Kjeldsen 
Dalgasgade 37 
86 80 3160 

Morten Risvig 
2210 7089 

Claus H. Jensen 
60 7612 13 

Jens Husted 
30 52 82 07 

Bestyrelsen 

Formand Thomas Jensen 
Vestre Alle 34 
20991016 
thj@sd.dk 

Næstformand 
Claus H. Jensen 
Jernbanevej 41, 2, lejl. 5 
60761213 
cloushegelund1ensen@ 
hotmoil.com 

Kasserer Jakob Ny mark 
Chr, 8. Vej 41, 2. 
3053 3656 I 8682 7713 
jokob.nymork@privot.dk 

Christian Simonsen 
5kovløbervej 24 
2478 6362 
chr1simo@rm.dk 

Thomas Herlev 
Peder Nielsens Vej 10 
2684 4536 
thomos.herlev@moil.dk 

Støtteforeningen 
Formand Chr. Simonsen 
Skovl111berve1 24 
2478 6362 

Kasserer Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 st. tv. 
3052 6993 
perhjensen@webspeed. 

Stephen Knudsen 
Ve1lbovej 12 
2927 2152 

Chefredakter og -fotograf 
Claus " Nymand" Mikkelsen 
23 25 03 34 

Businessreporter 
Peter T ougaud 
75 1415 54 

nym@privat.dk 

Morten Risvig 
Tyttebærve1 358 
2210 7089 
morten.r1svig@skonem.com 

Emil Jacobsen 
Ny Samsøgade 58,2., 8000 Århus C. 
2713 0647 
rovnild@hotmo1/.com 

Mike Koch 
Visbyvej 14 
2855 3058 

Lasse Laursen 
Gjessøvej 8 
8682 8303 
lwl@11ergi.com 

Jens Husted 
Se1svej 3 
3052 8207 
1hu@termo.com 

Nicklas Madsen 
Vestergade 67 b 
28104751 
n_madsen@hve dk 

Jens Kristian Hjorth 
Ågade 24 
2045 6517 
jk.hjorth@moil.dk 

Seren Fæster 
Knudsgade 10 
40 50 6133 
sf@silkeborgforsyning.dk 

Mulle 
Absalonsgade 21 
86 80 52 92 

Redaktionssjæf 
Claus H. Jensen 

REDAKTION 

Virtual reality writer 
Bruno Nielsen 

Tryk: Arco Grafisk 

Layout: Peters Pen 
Peter Lodahl 
30 21 34 19 I 86 82 48 11 
peter@ps-presse.dk 

60 761213 86 810606 
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Holdleder sene 4: 
søren Fæster 
4050 6133 

Holdleder serie 5: 
M ike Koch 
Visbyvej 14 
2855 3058 

Hold/eder serie 61 : 
Mulle 
Absalonsgade 21 
8680 5292 

Hold/eder sene 6 Z: 
Ruben Kjøge Jensen 
Aarhus 
5089 0036 John F. Jensen Thomas Jensen 

Vestre Alle 34 
20991016 
thj@sd.dk 

Stephen Knudsen 
Vejlbovej 12 

~ 
Jens Husted 
Se1svej 3 
tlf. 3052 8207 

Mulle 
Absalonsgade 21 
8680 52 92 

Veteran - Popdrengene 
Claus Nymand 
4044 5459 

veteran - The Orjglnols 
Kresten Knudsen 
Frejasve1 20 
8682 6253 
kresten.sond@moil.tele.dk 

~ 
Lene Jergensen 
Herningve1 118A 
6012 5650 
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A. Andersensve1 228 
30 53 35 47 
v1kmo@vikmo.dk 

Stephen Knudsen 
2927 2152 

Jens Kristian Hjorth 
2045 6517 
jk.hjorth@moil.dk 

29 27 21 52 

Vaskekone 

Still ingen er p.t . VAKANT 

Kamp{ ordet er 
Thomas Herlev 
2684 4436 

Husk at meddele adresseændring 
eller andre ændringer/tilføjelser 
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Jeg har lært, at man altid skal være 
positiv. Så det vil jeg selvfølgelig være. 
Vores old boys afdeling kører fantastisk. 
Der er en utrolig opbakning på alle 
holdene. 

Nuvel, det går lidt op og ned for 
nogle af holdene, men set i den store 
optik, går det rigtig godt. Vi har endda 

haft besøg af en meget sympatisk og 
positiv svensker, og hvem skulle have 
troet, at de fandtes© . Men han fandtes 
selvfølgelig i B74. 

Det er med noget større bekymring, 
at vi i bestyrelsen har observeret en 
både sportslig og holdningsmæssig 
deroute i år. I skrivende stund ligger 

vores seniorhold til 
nedrykning. 

Det er så en ting. 
Der hvor vi ser et 
problem, er i den 
vigende tilslutning 
til kampene. Der 
er engagerede 
holdledere, som 
bruger oceaner af tid 
på at prøve at stille 
hold. Der skrives ud 
til mange, mange 
mennesker via sms. 
Når der svares tilbage, 
hvis der svares tilbage, 
er svarene tit dårl ige 
undskyldninger, som 
sætter holdlederen i 
en træls klemme. 

2 ~o u a VAL Z01 

Jeg siger ikke, det er generelt for 
holdene, for selvfølgelig fungerer det 
også på nogle hold . Det er bare tit de 
dårlige oplevelser, som fylder mest. 
Lad os nu bakke op om holdledernes 
arbejde, stille os lidt tættere i bussen 
og så ellers holde sammen. Jeg ved, det 
er svært, når det efter en årrække med 
lutter opgang og gode resultater, går 
den anden vej. Men som før beskrevet, 
så er det sgu nu, vi skal vise hvem 
vi er. Vi er B74'ere, som er stolte af 
det, uanset hvordan det går. Vi har et 
fasttømret koncept, som overhovedet 
ikke ligner noget andre klubber har, 
og det holder vi fast i. Vi har ingen 
trænere, men dedikerede mennesker 
som bruger meget tid for at få det til at 
fungere for os alle sammen. Det skal vi 
forsvare og ikke give køb på. Ja, gu er 
det t ræls, at det ikke kører sportsligt, 
men jeg er af den faste overbevisning, 
at vi har så mange kvaliteter, at vi 
er - og altid vil være - en af de mest 
attraktive klubber, der kan støves op. 

Det er dermed med stor 
fortrøstning, 

at jeg ser frem til næste sæson. Så gør 
mig lige den tjeneste at bakke op om 
alle de mange frivillige i klubben, som 
sørger for at der er varer i køleskabene, 
rent tøj til kampene, at der er sat hold, 
at der er rent i klubben, at der meldes 
hold til, at vi har et helt fantastisk 
regnskab, at vi nu ejer vores eget 
klubhus, at der er sponsorer som kan li' 
vores 'forretningsmodel', og sidst men 
ikke mindst: at I - kære medlemmer - er 
en del af den bedste klub, der findes. 

Tak for sæsonen 2012, og vi er 
nu - takket være RIPOSTEN's fleksible 
holdning til deadline og gold kalender
tyranni - kommet godt i gang med 
2013, som desværre fik en rigtig 
sørgelig start med oplysningen om 
Michael Kleins pludselige død. Michael 
var på alle måder en "klubbens mand", 
og savnet efter ham er stort - både i 
det sportslige og i det kammeratlige 
omkring klubben, hvor vi alle kendte 
Michael som en, man altid kunne regne 
med. 

Æret være hans minde. 

Formanden. 
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eller 

1.amlstra:rn.:r \lorten Olsen har udtrykt folgrn<le 
at la:se i <lag,prc:•scn: 

''>.lurert11s !idt11hed li/ /rods, har ha11 sa111111n11i1hl 
til dt11 ~ode id11l'ls1111d 1 k./11bbe11. l la11 er til '?f de 
idfll'lsrfirhrt, &r a/dri._~ se/1• har hmml driu dtl li/ 
til sløiTe fodboldknrriert, 111t11 red si11 fre111lrrrdm og i 
km.ft '?f fr(///mgt11de /e,.1mk.lertgt11sk.i1ber alligml har 
bt(J-dtl sti 111nadtligl 111egel for htlefodboldlirel i B· --1 ''. 
Citat slut. 

Det har g;kt .\ lurcrrn smutdige p at måtte 
stoppe fo<lbol<lkarncren 1 en ung al<lcr p.1 grun<l 
af frcm,;kre<lcn \ll ·G \fangkn<le h><lbol<l 

Gla:<le) og dertil en <lagsform, <ler 1 <lag m:l 

bcte~111es som kag<.: form. 
Bramfrit udtaler ungers,·cn<len, at han sta<lig

\'æk huske. for parkfinten, der ,·ar a god, at 

han sdv hoppede pa <lrn. 
- Jeg be\'a:ger mig kun no<ligt og lobcr kun, 

når fanden er i ha:lcne pa mig. Jeg tilbringer 
gerne ri<lcn mc<l an<lre plurofob1cr (an._.,.t for 
ri~r<lom) bag baren og udtaler mig gerne til ,;o
laricbrune klaphatte, <ler pl en god <l.ig kun har 
ro ,;t.wefql. nar <le ,;kri,·er <lerc,; navne. 

."amt1<lig pabcrabu jeg mig gerne, at <let 
storst1.: probkm pa for,;tchol<lct er acne og ikke 

skader. Da jeg ofte tilbringer ",;tun<lcr" bag 
barm. horer 1cg ofte skra:kin<lj.1grn<le historier. 
I kr i sidste uge ringede tekfonrn sa arngt, som 

kun m fo<lbol<lcnkcs H:kfon syne~ at ringe. Pro
blemet var at hun og hcn<lc,; man<l 'en tidligere 

stopspiller - ikke topsp1llcr - i klubben. sammne 
ha\'<le u<l,iklct rn grns1<l1g annpatt. 

Jeg kunne som <lr. \lur<.:rcn ganske lt:t 
forklare, at "i har kcn<lt til fortilfa:l<le af <lbse 
symptomer, og at <l1sse g:imkc kun skyldes ska:I 
i ha ret nier kan \i u<ldukke !huer). 

Den kloge ,;portsla:,;cr \'il sl sporge: I lvcm 
,·an<lt sa. manden dier konen? Den <lu fodrer, 
s\arc<le jeg - man er \'d libertiner. 

I n<lcn jeg skal pa vinterho1,;kolc og kurset; 
" l•e<ltet pan<ldur og <lt:t,; bny<lning for <ltt 

sja:kli,·" ni jeg g<.:rne citeres for, at jeg maske 
ikke \ar <lrn bedste fo<lbol<lspillcr i klubben, 
\li ' JCg \'Jr i top et! 

Deres i11dsallt 
011111-b 
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Aros mener. at Edvard Munchs "Der 
Schrei" er "Spitzenklass·. men nu kan 
evigtunge RIPOSTEN med eneret vise 
Murerens opgradering i 874-regi: "Der 
Zapfchen aus ein Kassenfuhrer" (på 
svensk: Munhulan). 
"Sådan!", udtaler en førende 
klubkasserer. mens Indsatte 
Økonomers udtalelse i sagen lyder: 
"Godt. det kom ud". 

- ltlu lid for 174 su •bors 

f1g 2 , 
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Faldet fra magtens tinde 

B74'erne er endelig sluppet ud af 
årtiers hårde jerngreb om okonomien. 
Kriti krevisor uppleant gennem 
flere årtier, Carsten Skovgaard 
Andersen, opnåede ikke genvalg ved 
generalforsamlingen 2012. 

.'om det fremg raf referatet fra den nu særddes 
on:rstaede generalforsamling, som er gen1-,rin:t 
pa de næste sider, bod denne morke febru
araften i 2012 på en lang række skclsæm:nde 
beslutningc.:r. som vil nse sig at fa afgorende 
betydning for B74's fremtidige virke. 

Det i særklasse me;;t epokegorende resultat 
vil dog uden rvivl m :re, at folket omsider rejste 

Fra lokalhistorisk arkiv: 

sig i trods mod tyranm.:n, du i utallige ar fra sin 
Clntrale pos1t1on som kntiskrevisor:<uppkant 
har holdt klubbens kassuere og andre im·este
rings\ illige B 4'ere i <.:t jerngreb. 

, r efter .ir har hr . .'ko,•gaard \nder:<en 
bcnytt<.:t sig af de m<.:st lumpne tncks for at 
klamre sig til taburett<.:n, ikke m111<lsr har han 
kon:<ekn:nt holdt :<ig væk fra g<.:neralfor:<amlin
gen, h\ilk<.:t JO nok har ,·:t:ret den væ>'t:ntligste 
lrsag til, at han 1-,>ang p.1 gang opniiedt: gt:m·alg 
til den \ ii..rtige kriti,;krn·isor,;uppkantpost. 

.\!en i år 2012 ville folket det andt:rlede,;. P.i 
generalforsamling<.:n spredte medlemmerne 
p.ilmegrene pl gul\'et, sol I Ians foddn ikke 
,;kulle besudles af det ols1.itfyldte tæppe i klub
huset, og Buddlu og ærk<.:engkn <.;abrid - i 
skikkelse af Lodahl og Fæster - i;;cemte et hojt 
og skmgert 11 \l .J ,J i l . J.\. da '- il kr blev ,·algt. 

( )g salcdes blev der gjort en ende pa den vel 
nok længstvarende karriere i 87 4 's topledelse. 

.. . men som det fremgar af <lt:t ;;pritnye re
ferat fra generalforsamlingen 2013, der bringes 
i <lwe numm<.:r af RIPOSTE. , lykkt:des det 
allign·cl for I lcrrn Sovsengard in absentia at 
opn.i gt:m·algQ) til posten. 

l .i\'et er sa uomt\ istcligt en k:imp! 

Supplerende info om generalforsamlingerne i 2012 
l'Rl~::-.'I · E\ 1 I mene .H h:l\c 1mh•k.trp<:t 
mcrfm RIP< >~n \redaktion, at JL·t ikke 
. n:'<:S for ttl,1rakkd1g goJ pres>L">ktk kun .It 

omtak den lllL>t hamhr)Jrndc hu•lutning p 
gu1crnlfor:Jmling<:rnL' t 2012 (alt,, ud<kiftmn
g<:n p knuskrc\'tsorsuppk. ntp• "Il n). 

Klubbu1s 1n<:dkmmcr l1.1r 11lligt km' p. ar 
blin· holdt orirntcrct om dl' knap -.1 \igtigL 
L·mnlf og bc,;lu111111gcr frJ gL·m r.1lfor.aml111-
!!Lrtll' t 2012 . lllr tænker næ\nLt fLks. p. 
bcrlfningunt og de okonomt'h flJLgord er. 

Der tor JuinL m l'l"l.~t 
- h>rm:u1dc11e lr stJdig form:u1J 
- .'porr>li •r nlr~ kt11ll)!.lflll' dtcr 2012->X><>· 
nu1 bk\ godt forbcrLJt (mnl trl· opl\ kmngcr, 
- KluhliH t IL H r 
-H-.r, rcgn-kJh 't-tL' l'I p:i:nt mLr•kud og hin 
l'l1'tllllllllj::I godkendt. 
- Kobm. ndu1• l ULtlllng \':Jr hurtij..'1 on·r-t l'I 

- \lureren h:t\'dL· konnrtCfL t -5.000 'rottckro-
m·r til stnttl' fm >t • •rt,JigL km llL·t r 1 klubbrn 
• \11kl' Kod1 og l- 11 hk\ h:tJru. 
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I mer m kort wlkomst ,•ed F<irmand Thomas Jl1l
s n, gik man ,;dere med d n officielle dagsorden. 

Pkt. 1: Valg af dirigent. 
Efter forslag fra bestyrelsen \•algtes '- ids Jorgen 
B. '- id:•en, der indledmngs\'iS kunne kon,;tatcre 
at gl'ncralforsamlini:t:n \ ar lovligt ind\'arskt. 
11 erefter blev ordet overgiver ål 'll1omas Jensen. 

Pkt.2: Beretning om foreningens \'irksomhed. 

Thomas Jensen kunne berette, at 2012 havde 
været et " \nnus horribiles" med h<.:myn til 
de >por t:<ligc resultater, idet man ha\'de mattet 
acct:pkre ikke færre end 4 ncdrykrunger. I ;orste
holdet havde endda 111dkasser<.:t 2 nedrykninger, 
og Oj.,>'i'J ,;ene 4 og 5 var rykk<.:t ned. Endvid<.:re 
ha,·de man været nodsaget til at trække et hold 
fra Sl:ne 6. 

Det til trods ha,·de man bn·ar<.:t et godt 
humor pa h•>l<lc.:ne, og der Yar en specic.:I tak til 
Ruben for hans store arbejde, der pl det nær
meste ha\'de redder :;erie 4 - holdets cksistcns. 

• klu lad for 174 Siike ora 

Pro11111m1tt 
jolle fra 
Støllm 
ku/tdt OIR 

Prtsst1u 
L'dsmdtt. 

Gmtro!for
so1nli11gtn 
mr særdeles 
ulbmgt og 
hmrle ogso 
si11t sttiost 
111011m1ter. 

( )Jdboys-holdenc i 11 -mandsrækkerne ha,·de 
derimod klaret sig fremragcndc, h,·or det \'ar 
blc\·et til en oprykning for ( m-c og en 3.plads 
for OB-. \ . 

Ogsa 7-mands holdene h:wde haft en fin . æson, 
hrnr det "unge" hold havde opn.iet en puljesejr. 

Dameholdet Yenter stadig pa sin forste sejr, 
men der er stor fremgang ar spore, og man er 
nu begyndt at lave mål. 

\rets afslutnini..rsfest \·ar forlobet glimrende, 
og ma fremdeles betegnes som et fremragende 
punktum for sæsonen. 

Som sæd\'anlig var der ogs afholdt \'\ [ i 
indebold med mange deltagere. Der var end\'i
den: afholdt lerdueskydning samt mand<.:frokost 
'askeom;dag), som oi..rs· vil blive gentaget i 2013. 

\Ile blev opfordret til at fremkomme med 
gode ideer til akå,itetcr udenfor banen. Disse 
vil bJi,·e ,.cl modtaget og med stor sandsynli~hed 
stottet okonomisk. 

Der blev uddelt tak til holdledtrne, \'aske
konerne, I .odahl, bestyrelserne, hundeklubben 
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Køb111011dtn 
d){)k.trtdt 
ttlh1remt 
11/td ti/ hid· 
ti/11kmdt 
11dgm>e ef 
Ug11t!m1 
Oll/ dm 
Fortt1btr 
Bel'illi11g. 



samt d1n:rse udvalg. Sluttd1g blev der udrnlt 
mindeord for Poul Jorgc.:nst.:n og :\tichael Kkin. 

Generalforsamlingc.:n godkendte herefter 
formandens bc.:n:tning. 

Pkt. 3: Det reviderede regn kab. 
Kasserer Jacob '\ ymark fremlagde arHegn
skabet. der udviste c.:t m·erskud p.i 125.226 kr. 
lksultatct m.i betragtes ,;om yderst tilfreds
>tillendc, idet ovnskuddc.:t c.:r 20.000 kr. storrc 
end ,;idstc ar. 

rsagen til dc.:t gode resultat skyldes blandt 
andet en st1gn111g 1 kontingentet, samt c.:n 
indt:q"tt pa 50.000 kr. fra stotteforcningcn og 
kommunale tibkud. 

Der rc.:stcrer nu kun 20.000 kr. pa husl.inlt. 
h\·ilklt bet) der, at klubbt.:n i 2013 \·il m :rc i.,tældfri. 

PJ. dc.:n baggrund \"ar der alkrcdc nedsat et 
udvalg. som har ri! opg.wc at undcrwge. hnlkc 
tiltag der e\"rntuelt kan iværksættes for de ogcdc 
midkr. 

Ccneralforsamlingen godkendte regnskabet 
uden kommentarer. 

Pkt. 4: Valg til bestyrcl e. 
P.l valg ur L1sse Laursen, I \mil Jacobsen.Jacob 
~ ymark, ·1 homas I !erlev og Kim Skm, der alle 

KAJ JØRGENSEN 
Mariehøj Murerforretning 

Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg 

Alt murerarbejde udføres 
Nybygninger• Tilbygninger• Reparationer 

Storm- og forsikringsskader • lso-kæm 

402914 11-868115 04 

acc1.:ptcrcdc ge1walg med undtagelse af 1'1m 
."km. I :ftcr forsl.ig fra be"t) rclscn ble' '- iklas 
;\Jadscn og \ !ikc Koch ind,;tilkt. 

De ov1.:nnænue personer ,·ali.,ttcs uden mod
kandidater. 

Hestyrdsen har herefter folgende sammc.:n
sætning: 
I .a>>e Laursen. Jen> I lusted, Thomas I lcrlev. 
\ lorten R1svig, Christian Simon,;cn. (:Jaus 
Jcnsrn. rhoma:; Jensen. iklas \!adsen, \ likc 
Koch, Jacob ' ymark og I ".mil Jacobsen. 

Pkt. 5: Valg af revisor samt revi or uppleant. 
P.i \'alg som rc.: ,·isor var I .ars idsen og .1r,t1.:n 
Sk<t\ g.1.11J. der begge accepterede gcnvalg. (;e
ne.: ral forsamlingen valgte hen:fter Lars ' ich•en 
og ! .. 1r,;ttn .. koy . rd , 

Pkt. 6: Indkomne forslag. 
I ngcn forslag \ ar indkomm1.:t. 

Pkt. 7: Eventuelt. 
Klubben:; vandr<:pokal for god indsats blev 
uddelt. Efter afstemning tilfaldt pokalen 
Thomas I lerlev for hans store arbejde :<om 
kampfordeler. 
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874 STØTTEFORENING 
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I :ftcr cn kort indledning ved formand Christian 
1monsen, Rik man ,·idere med den officielle 

dag.<ordcn. 

Pkt. 1: Valg af dirigent 
(,fru for,;!~ fra bc. t)rdscn \-algtc.:s ids Jorgm 
B. icl:<en. der indkdningi;\ is kunne kom; tatere at 
gmeralforsamlingen var lo, 1ij..'1 mdvarslet. I kæfter 
blev ord<.:r on:rgi\ et til Christian ."imon:;m. 

Pkt. 2: Beretning om foreningen virksomhed. 
Chmuan ~1monsu1 kunne kon,;tatcrc. at 2012 
havde været et meget :;ullc ar med hen:;yn til 
akti,·1tctcr 1 forbindelse med klubhus<:t. 

.\fan havde i stedlt koncentreret sig om ,;tot
tl:foreningc.:ns k<:rneakti\•it<:t, nemlig at drive 
klubhusc.:t pJ bedste mJde. 

I den forbindelse var der pa er udsp unkt 
op:<tact det store probkm. at klubbms sp1ritus
bn·ilhng var bkvet inddraglt. Da det samtidi~rt 
\'ar ,;ker i forbindelse m<:d rn supc.:rligJkamp. 
havde man p.l d<:nne dag s<:t ,;ig nod:;aget til at 
forære drikkc,·arcrne \'æk, h\ilkc.:t ha\•dc kostet 
klubben 3 kasser ol. Klubbens am•ognmg , ·ar i 
fors te omgang blevet afslaet, da der nu findes et 
krav om. at man skal være medlem af næring.<
databam1 for at kunne fil en spiritusb<:villing. 
Problt:mer ble' lo:<t, men bc,;t)·rclscn indstillede. 
ar John \ tlladscn ble\' vali.,11: som suppkanr til 
bes~rc::lsen, da han \ m sin uddannelse som kok 
<:r medlem af nænngsdatabascn. 

Der var en :-.p<.-cid tak til kas,;erc.:r Pc.:r I lc
gdun<l for stor mdsat,; i forbindebe med stor
tefor1.:ningen,; okonom1. 

hirmandrns beretning blev herefter god
kendt af forsamlmgen 

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Kas<<.n:r Per I kgdund Jensen glnnemg1k 
regn kabet, som kunne frem\·ise et flot resultat 

- kM~ lad for 74 Sllkebol'I 

pa 1 O-l.639 kr. Du "ar 1 lobu af 2012 sket en 
stigning af olprisrn på ca. 10 ° 10, men <:t fald i 
udgifterne pa ca. 50.000 kr. ha,·de be\irket, at 
arsresultatet alligevd mj b<:tcgnt.:s som godt. 

Det kunne ,;luttelig berettes. ar klubbens 
obligationskonto' ar blnct lukkc.:t. 

Generalforsamlingen godkendte herefter 
regnskabet uden kommentarer. 

Pkt. 4: Valg af bestyrelse. 
Pa valg \'ar l'u I legelund Jensen, Jen,; !-.: ri:;tian 
I ljorth, Sam "Mulle" Demird og."orcn l•æster, 

d<:r alle accept<:rede genvalg. 
l\ ftcr afstemning \·algre gcncralforsamlingen 

l'er 1 lcgdund Jcmen,Jens Kristian I ljorth, Sam 
" \lulle" Demircl og Sorcn l·æster. 

Bestyrclsrn har herefter folgcndc sammen
sætnmg: 
Christian Simonsen, Per I legelund Jensen, 
."tephen Knudsen, Jens K ristian I ljorrh, Sorcn 
('æster og ."am Dcmird. 

Efter forslag fra bcst)rclscn blev John \ 'il
ladscn indval!.tt som suppleant. 

Pkt. 5: Valg af revisor samt revisorsuppleant. 
Pa \algvarJacob , ymark og ! .1r:<tu1 .·ko-'i.:·urd, 
der begge acc<:ptcredc g<:nvalg. 

Grneralforsamlingen valgte herefter Jacob 
ymark og ! r<tcn "" k<t\ga rJ 

Pkt. 6: Indkomne for lag. 
Der var ingen fon•lag indkommer. 

Pkt. 7: Eventuelt. 
Ingen bemærkninger. 
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Julsøvej 7 4 . Sejs 8600 . Silkeborg 
TLF. 86 84 64 24 

f\ 
ØSTJYLLANDS + HESTEPRAKSIS 

vi Ole Sonne 

TÆT PÅ DIG OG LIVET LOKALT 

Midtjyllands Avis 
Papirfabrikken 18 - 8600 Silkeborg - Telefon 86 82 13 oo 

bent e. andersen 
aut. WS-installatør · Blikkenslager 

Estrupsgade 10 · Silkeborg · Telefon 86 82 75 66 

FLISE FORUM 
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Lyngbygade 19b 
8600 Silkeborg 

Tømrermester 
Holger Buch-Larsen 

Udfører ALT med BygGaranti 
tømrerarbejde. tagdækning & energivejledning 
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Plmbdig mi>rnk ro born en go<l og k.ulig 
far. I kir u<lcn for\'ar>d mo<ltog <le <len for

fænkligc me<l<lckbc om. ar <len.: ,; far, \11chad 
Klem \ar <lo<l. 

Kun 42 ar bkv han. 

I Ide ufarrd1gr og en rnrg. mm n vc<l bhn:r 
sva:r ar bære for alle, <ler la:rrc \lichacl ar krn<lc 

~om et flinkt og medgorligt menneske, der o~a 
u<lma:rket for,t<x.I ar ,;ættc gra:mcr, nar han 
mo<ltc urctfa:r<lighc<l . 

. Joan hu,ker vi ham oh'>J 1 874, hvor han 
beg)·n<ltl' at -pilk fo<lbol<l for ,;narr mange ar 
>i<len. I lan b ln · hurtigt et rigtige klubmcnnc>kt:, 
,;om alri<l va r parat ål at hjælpe, nar <ler var 
bchm for en cbcra, fn\'illig hotn<l • a <lt:c cr p.i 

alle ffiJUcr cc "· r<lclc,; vellidt mc<llcm, '1 mJ tage 
<lrnnc urimd 1gc og har<lc af:•kc<l mc<l. 

. klull lid for 174 su• bors 

P.1 bancn var han krn<lt ,;om en konc.inc, men 
fair >p1llcr. I lol<lkammcratcrnc, dommeren og 

m{x.l>tan<lcrnc opkvc<lc enkelte ht:1ngc, at hans 
temperament udmærket kunne flamme, h,·i. 

han folcc >ig urufær<l1gt bthan<llcc. \kn :mart 
var han <lrn kcn<ltc \lichacl, og efrcr kampen 
var han igen alk,; g{x.lc ven. 

I lan fortalte ofre ,;elv om, at han i skolen 
altid havde "krudt i rovcn", og at han 1kk<. \ar 

mangc .Ir gammel, in<lrn han fandt u<l af, at 
<lu \'ar h.tn<lværkuvqcn. han skulle g.1 .'om 
u<lla:rt blikkcnslagcr \ \ s. Kknikcr var \lichad 

fra femte <lag i la:rcpla<l,;cn <lygcig og ,;amvic
åghc<l,;ful<l, og han opn.1c<lc bbn<lc ,;inc kollcgcr 
stor ancrkcn<ldsc for >in hln<lva:rbma:,;sigc 
kunncn. 
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Farstad Optik -synlig torskel 
v/ Optiker Johan Farstad 
Søndergade 2C · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 82 15 14 

www.farstadoptik.dk 

StjsMarlnecenter 
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Bjerringbro 
Storegade 11, Strøget 
88SO Bjerringbro 
Tlf.: 87500022 

• • 

Fri BikeShop 
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AQUA 

H n iportNS 
Øratedsvej 8 

8800 Siikeborg 
Tif. 78 25 55 88 

Fax: 78 25 55 80 
94hop: www.norton.dk 

~ Arbejdernes Landsbank 
Bygger på sunde værdier 
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Per B. Christensen -
Mazda, Ford og Suzuki-forhandler: 

Sønnesøn af 
en kongelig 
karetmager 
Det er kun nogle fa maneder siden, at en af 
Silkeborgs forende bilforhandlere slog dorene 
op ri! en spritny bil forhandling pa Kejlmuphoj
, ·ej tre af byens mest solgte bilma:rker \fa1da, 
hird og Su1Uki havde faet et nyt moderne hjem 
med alle rn.:nkclige faciliteter, og ejer og direkror 
P<:r B. Christ<:ns<:n kunne for anden gang abne 
et nyt bilhus. 

- Jeg ,·ar forste 1-.rang med til at bygge et nyt bil 
hw; i 86/ 87. D<:nne gang var det nu ikke mmingcn, 
at ,; slnille flytte, men den kommende motorYej 
omkring ilkeborg betod, at ,; . kulle finde nyt 
domicil, fort.-cller Per R Chrisr<:ns<:n, ll\is familie 
i starten af SO'erne slog sig ned i SilkebotR 

:'\led en b<:dstefar, d<:r var kongelig karetma
ger, w morfar og <:n far, der begge \·ar bilfor 
handler <:r d<:t nærligg<:nde at tro, at der stod 
autoforhandler ov<:r Per B. Christensens vugge. 
:'\len ,;adan \'ar d<:t fakti>k ikke. 

m de Ae. te unge, har jeg da prm·et at gore 
en brugt bil i stand med salg for 01e, men da jeg 
uddannede mig til mekanikc:r var det >adan set 
ikke med den malsa:tning, ar jeg skulle sælge 
biler, husk<:r Pu B. Chm•tensen, d<:r 1 en penode 
var mere inreres><:rer 1 cjendom>handcl, hvor 
han kunne kombmere 111reressen for jura med 
et formentlig - medfodt handclsgen. 

\kn Christens<:n·semor Knud H. Chnm:n
sen, mangearig bilforhandler 1 ilkeborg, fik 

alligevel held til at lokke den den1-.rang 22-arige 
Per ind i sin bil forhandling, og der har han sadan 
s<:t , ·a:ru siden. 

- Jeg fik tilbuddet om at snuse lidt til bran 
chen, og der skulle vise sig at va:re lidt af en 
ojenabner for mig. \ t sa:lge - og det uansc:t 
hvilket produkt - <:r, tror 1eg, et medfodt talent. 
I bilbranchen betyder din karakterbog fra skokn 
ikke sa meget. 

Per B. Christensen var kun 28 ar, da han 
mistede sin far og pludselig stod mere eller 
mindre alene med familievirkrnmheden . hl ar 
sen<:re kobte han d<:n m·rige familie ud og stod 
SJ med anS\-aret for en stor bil forhandling med 
en halv snes Jnsatte. 

Jeg plejer at sige, at der er '\ ·ejarbcide uanset 
hvilken vej, du vælger". Og sadan har det na
turli1-.rvis og>å været for mig. Det har va:ret gode 
tider, og dc:r har \·æret vanskelige tider, men vi 
er her endnu, og i dag har jeg ca. 50 ansatte og 
en sund forn:tning. 

Pc:r B. Chnstensen har giort hele turen med 
i d<:n markJnte udvikling ogi;a bilbranchen har 
va:ret igenm:m. I dag dder virksomhed<:n Pc:rH 
ikke bare over moderne va:rkstedsfaciliteter men 
har Oj..,"'a en cl-afdeling med en af branchens 
dygugste tekmkere på omdd<:t. 

- Jeg kan jo >agtens hu,;ke den gang 'i selv 
lagde bcla:gnmg pa bremserne og alt 'ar me-
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kani>k. I dag er bilerne udstyret med sa meget 
elektronik, at det ofte kra:ver en computer :tt 
fe jlfinde pa den. \ ' i har mattet efteruddanne 
os lobcnde for at kunne folge den udnkling og 
marche nye kra\' fra fabnkanterne. 

( )g nu skal man ikke forledes til at tro, at 
:'\lazda-forhandlcren s cl-afdeling er en forbe
n :dcl>e pa et kommende cl-bilmarked, for den 
udvikling tror l'er H. Christenm1 ikke pa. 

- Jeg har ikke megen fidus til de rene el-biler. 
lovri1-.tt mener jeg. at det er en m1sforstaebe at 
tror, at cl -bilen cr CO~-ncutral. :om bekendt 
mangler v1 fortsat en cfflkti\ lagrinj..,>s-teknologi, 
sa 'i kan gcmme >trommcn til nar der er brug 
for den, >J \'i skal fortsat producere cl p.l CO~

,;kab<:nde 'i~ for at holde en vognpark korende 
- og ~ol u præstationerne i sadannc biler stadig 

for nnge. CJ, 1eg tror mue p.t hybrid-bilen, der 
komb111uc en ben1m cllcr diesel-motor med en 
cl-motor - m<:n dcr cr lang vcj endnu. 

'\ar Pu H. Christenscn og han,; virk>omhed 
stotter H7-l, sJ er det ud fra nogle helt bcnd,;te 
\'alg om at bidrage til den lokale bredde-idra:t. 

- Dct er svært i dag. at dri\'e cn forcning ude
lukkende for det kontingent, man kan opkræ\'e 
af medlcmmerne. ( )g vi lokale ,·irksomhcder er 
de nærmcste til at stmte dc forenmglr, du gor 
noget for ungdommu1 dier og sundheden. Sa 
kan jeg jo kun lubc, at forældre og \'Oksne for
cnlllj..,'l'ml:dlcmmcr Oj..,"'J huskcr mm forretning, 
nar de skal putte dues pcnge 1 en nyanskaffelse. 
l'akri>k menu jeg, at man godt - ikke mindst i 
kri,;cåder, ku1111l: tænkc og handlc mere lokalt. 
fast,;l.h Pcr H. C:hri,;tenscn. 

Per B. Christe11sm hor her i so111n1er ob11el '!JI bi/1111s po K.ejlstmphøjt'fj Ho11 har se/i• tmkk.Lt sig lidt tilbage fra 
dm d.iglige drift for ol k.o11m1/rert sig 0111 ledelusf1111/uio11t11 i el h11s med k11op 50 011solle. 
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