LOB generalforsamling 2. oktober 2021
Dagsorden
Dagsorden i h.t vedtægternes § 9:

1. Valg af dirigent (Jens Devantier)
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
revisorer
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være fremsendt til formanden, Allan Thomsen, senest 8
dage før generalforsamlingen.
På valg til bestyrelsen:

Niels Arne Markussen - modtager genvalg.
Allan Thomsen - modtager genvalg.
Henry Gade - modtager genvalg.
Men, modkandidater til bestyrelsen er mere end velkomne.

Pkt. 1
- Valg af dirigent
- Valg af stemmetællere

Pkt. 2 - Beretning
Velkommen til den 52. Generalforsamling i Lind Old Boys.
Normalt samles vi i marts/april for at afholde vores årlige generalforsamling. Igen i år har vi
desværre været nødt til at skubbe generalforsamling til efteråret, hvilket betyder at vi kun har
3 måneder tilbage af dette kalenderår.
Det virker derfor underligt at skulle berette om alt der er sket i 2020 når vi snart er gennem
2021.
Min beretning kommer derfor til at indeholde lidt af de udfordringer som vi som forening har
stået overfor i 2020 men også nogle af de ting som allerede er sket i 2021.
Ser vi først tilbage på 2020 så er det jo ikke fordi der er sket det helt store.
Store dele af idrætslivet var lukket ned i 2020, specielt idrætten over 18 år.
Flere idrætsgrene kunne praktisk talt ikke afvikles. Både volleyball og fodbold blev sat på
prøve.
Vores normale aktiviteter i klubben blev også sat på pause. Hverken vores årlige
bowlingmesterskab eller oktoberfesten kunne afholdes og LOBbyen blev helt lukket ned i en
periode.
Men selvom der har været udfordringer under Corona så har vi stadig en klub med et
medlemsantal på over 100 medlemmer, hvilket jeg synes vi godt kan være stolte af.
Ser vi på det sportslige i 2021 så startede fodbold op med udendørs træning i februar.
På FB siden ”Vi hjælper hinanden i Lind” havde vi annonceret vores opstart, hvilket resulterede
i mange nye fremmødte spillere. Enkelte aftener var der over 30 spillere til forårstræning,

hvilket ikke er set tidligere. Desværre har vi sagt farvel til mange af de nye igen, da der ikke
blev betalt kontingent.
Volleyball er også kommet i gang igen efter lang tids pause og gennem et godt samarbejde
med KLG Gymnastik er der igen fundet tid til os i Hal 3 hver onsdag.
I ALPI hallerne er der også sket meget under Corona. I de måneder hvor hallerne ikke blev
benyttet blev tiden brugt på at reparationer og udbedringer af hallerne. Cafeen har fået den
helt store make over, hvor Charlotte har fået et helt nyt køkken med helt nye hvidevarer.
Personalet i hallen er også blevet udskiftet. John Arvad er efter mange års arbejde i hallerne
gået på pension. Niels valgte at stoppe sammen med John og som mange ved måtte vi for
nyligt tage afsked med Kristian Dall som desværre gik bort efter længere tids sygdom.
I dag er Klaus Dalgaard ny halinspektør og der er ansat 2 ungarbejdere til at hjælpe med
rengøring i Hallerne.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som har
valgt at investere deres tid i LOB. Selvom vi ikke har kunnet afholde bestyrelsesmøder i
samme omfang som tidligere, så har der stadig været behov for at mødes og træffes
beslutninger om aktiviteter m.m. i LOB.
Med disse ord vil jeg lade ordet gå tilbage til vores dirigent.

Pkt. 3
- Regnskab v/Henry Gade

Pkt. 4
- Indkomne forslag
Forslag om oprettelse af kontingent som kun dækker indendørsfodbold. Beløb 300,Formålet er at kunne skaffe nye medlemmer til klubben efter udendørssæsonen er slut.
Kontingentet er så favorabelt at det ikke giver adgang til øvrige sportsgrene i klubben.

Pkt. 5
- Fastsættelse af kontingent for 2023

Pkt. 6
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

Pkt. 7
- Eventuelt

