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Generalforsamling, søndag den 3. april 2022 kl. 12.15. 

 

Dagsorden:                     1. Valg af dirigent. 

  2. Aflæggelse af beretning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

  4. Behandling af forslag.  

  5. Fastsættelse af kontingent. 

  6. Valg af: 

   A. Bestyrelsesmedlemmer. 

På valg til bestyrelsen:      Jørgen Eybye - modtager genvalg.  

                                       Bent Jensen - modtager genvalg. 
                                       Ole Hansen – modtager genvalg. 

                                       Men, modkandidater til bestyrelsen er mere end velkomne. 

 

   B. Suppleanter. 

   C. Revisorer. 

   D. Revisorsuppleant. 

  7.  Eventuelt. 
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Ad 1, valg af dirigent:  

Efter formand Allan Thomsens velkomst til foreningens 52. ordinære 
generalforsamling, foreslog han på bestyrelsens vegne Niels Møller Grouth (Mylle) 
som dirigent.  
Der var ikke andre forslag, hvorefter Mylle var valgt. 

Mylle takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet med 14 dages varsel, jfr. Vedtægternes § 7.  

Efter dirigentens forslag valgte forsamlingen to stemmetællere. 

 

Ad 2, aflæggelse af beretning: 

Allan Thomsen aflagde beretning for det seneste år og sagde bla.: 

Velkommen til den 53. generalforsamling i LOB. Vi er nu tilbage i normale tilstande 

hvor generalforsamlingen kan afholdes som beskrevet i vedtægterne – nemlig 

marts/april måned. 

Stor tak til alle jer som har valgt at støtte op omkring generalforsamlingen i LOB og 

være med til at styrke det fællesskab som der er i klubben. 

Når jeg kigger tilbage i referaterne fra tidligere generalforsamlinger så har der 

tilbage i tiden været 25-30 eller måske flere som kom til generalforsamlingen. 

Måske det tidligere har været set lidt som en festdag med god mad og hyggelige 

debatter. De seneste år har fremmødet til generalforsamlingen været dalende. Jeg 

tænker ikke det skyldes dårligere sammenhold i klubben eller dårlige beslutninger 

som er taget af bestyrelsen men derimod Corona og forsamlingsforbud. På sigt 

håber jeg dog på at vi igen kommer op på 25-30 mand og at flere af de unge 

medlemmer i LOB vil støtte op. 

Traditionen tro vil jeg gerne give et tilbageblik på året der er gået siden sidste 

generalforsamling – og dette indebærer selvsagt også et indblik over årets gang i de 

enkelte afdelinger i LOB. 
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Fodbold 

I udendørsturneringen har vi haft 2 hold med i 2021 - 30+ og 40+ 

Vi sagde desværre farvel til 55+ som ikke længere havde spillere nok til at samle et 

hold. 

Der har som vanligt været god tilslutning til begge hold i starten af sæsonen, men 

som sæsonen skred frem begyndte der også at komme flere skader blandt spillerne, 

og vi har derfor haft 3-4 kampe op tværs af holdene, hvor vi har måttet melde 

afbud. 

Resultaterne har været meget lig de seneste år. Begge hold endte sidst i deres 

respektive puljer. Til trods for de manglende resultater er der et fantastisk 

sammenhold på de 2 hold. 

Totalt er der ca. 40 fodboldspillere. 

Indendørs sæsonen har været meget tynd besat i år, selvom vi forsøgte os med et 

nyt kontingent 

som kun dækkede indendørs fodbold. Det gav 6 nye medlemmer men da 3 ikke 

betalte kontingent blev de smidt at holdet igen. De sidste 2 spillerunder i hallen blev 

afviklet ved at søge hjælp hos Ikast FS som gerne ville stille et hold mod os. 

Badminton 

- ingen tilbagemelding 

Volleyball 

Finn Reimer beretter at sæsonen har som tidligere år budt på utallige vundne og 

tabte sæt, mange af disse har været meget jævnbyrdige og spændende. Der har 

været stor nervøsitet at spore blandt mange af spillerne, meget står jo på spil i hver 

eneste kamp, en sejr udløser en vunden øl i LOBbyen efter kampene, der spilles ofte 

efter en sejr. 

Vi har igen i år haft perioder med diverse nedlukninger. Men i 2022 har spilletiden 

stabiliseret sig. Vi er desværre nede på under 10 mand, de fleste aftener. Det er lige 

i underkanten. Men jeg (Finn) har igen søgt nye spillere på facebook og det har 

resulteret i 1 ny mand. Og der er måske 1 eller 2 mere på bedding.  
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Vi har desværre mistet et par faste spillere, der er ude pga. “hjemmeskader”.  

Vi håber, at se de rutinerede spillere, Henry, Hans Jørgen og Benny, på volleybanen 

igen.  

Efter en afstikker på Højgaardsskolen, er vi heldigvis tilbage i Lindhallen hver 

onsdag, desværre med begrænset spilletid mellem 18.45 - 20.00. Sæsonen slutter 

ultimo april. Det forventes, at den nye sæson starter op igen primo september. 

Tak for i år. 

De bedste hilsner fra Finn Reimer. 

Gå & løb 

Søren Ankerstjerne kan berette at der kun er 3 løbere tilbage. Børge, Knud og Søren. 

Der gås/løbes ca. 8 km. og de nyder hinandens selskab. 

Hyggerne 

- Ingen tilbagemelding  

 

Min sidste del af beretningen omhandler nogle af de aktiviteter vi samles om i 

klubben. 

Oktoberfesten blev desværre ikke med det største fremmøde vi har set. Til trods for 

det så blev det alligevel gennemført med 13 tilmeldinger. Og forlydende så havde 

det været en god aften. 

Bowlingmesterskaber blev også gennemført. Her var der til gengæld stor opbakning 

i forhold til tidligere år. 4 baner skulle bookes denne gang. 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle dem som gennem året har været med til at yde 

en ekstra indsats i klubben. Det gælder både de medlemmer som valgte at investere 

en formiddag i at shine vores klublokale op da der var rengøringsdag i LOBbyen, 

men også de medlemmer som kommer troligt til klubaftener for at skabe liv i 

klubben. Tak skal der også lyde til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
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som bidrager positivt til at vores mange klubaktiviteter bliver arrangeret og afholdt. 

I 2017 var der 71 medlemmer i LOB. De seneste år har medlemstallet lagt omkring 

100 medlemmer. Så selv om det kan virke svært at få nye medlemmer ind i 

foreningen, så synes jeg vi står stærkt i LOB. 

Som allersidste punkt vil jeg nævne at i 1. kvartal 2022 har LOB taget hul på en ny 

kontrakt med ALPI HALLERNE som sikrer vores tilstedeværelse i kælderen de næste 

5 år.   

Det har i år været lidt udfordringer mht. volleytider i april. Volley har tid i hal 3 hele 

april 18.45-20.00 hvorefter floorball kan overtage hallen. 

 

Pkt. 3, Regnskab 

Kasserer Henry Gade fremlagde følgende regnskab. 

 

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1.1. - 31.12.2021 
    

    

Indtægter             2.021          2.020   
Kontingenter    

100 medlemmer                      41.550  43.600  
Indtægter LOBbyen, note 1                   9.802  3.078  
Tilskud Idrættens fællesudvalg                   2.710  5.120  
Diverse   4.000  
Indtægter i alt                54.062            55.798   

    

 
 
Udgifter    

Udgifter fodbold og volley, note 2                   8.473  7.638  
Gebyr Herning Kommune (boldbaner)                   3.040  3.801  
Leje Alpihallerne og gymnastiksal mv.                      892  2.556  



LIND OLD BOYS  Generalforsamlingsreferat
  
  
  

  
 

Kontingent DGI, IRHK,                    1.797  1.824  
Tilskud mv. andre foreninger, note 3                   1.350  0  
Gaver  996  
Generalforsamling                   2.712  2.623  
Arrangementer LOBbyen mv.                   1.346  422  
Administrationsudgifter, note 4                   3.115  4.370  
Udgifter LOBbyen, note 5                   5.831  14.701  
Udgifter i alt                28.556            38.931   

    

Renter og gebyrer bank                   3.567  1.189  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Årets resultat           21.939        15.678   
    

    

    

STATUS PR. 31.12.2021 
    

Aktiver  31.12.2021   31.12.2020   

    

Omsætningsaktiver    

lager, note 6                      450  2.000  
tilgodehavende mv                         -    500  
Omsætningsaktiver ialt                      450               2.500   

    

Likvider    

kassebeholdning                         -    0  
bankkonti, Handelsbanken                16.657  8.359  
bankkonti, Handelsbanken                70.541  63.542  



LIND OLD BOYS  Generalforsamlingsreferat
  
  
  

  
 

Likvider i alt                87.198            71.901   

    

Aktiver i alt                87.648            74.401   

    

Passiver    

Skyldige omkostninger                   1.074  9.766  
Gældsposter i alt                   1.074  9.766  

    

Egenkapital    

primo                64.635  48.957  
resultat                21.939  15.678  
Ultimo                86.574            64.635   

    

Passiver i alt                87.648            74.401   

    

På bestyrelsens vegne indstilles dette årsregnskab til generalforsamlingens  
godkendelse. Regnskabet er opstillet på grundlag af de foreliggende bilag.    

    

Herning, den 28. marts 2022  

    

       
Henry Gade, kasserer  

    

Revisionspåtegning:   
Ovenstående regnskab for perioden 1.1. - 31.12.2021 er gennemgået og  

stikprøvevis sammenholdt med tilhørende regnskabsmateriale og fundet  

i orden. Tilstedeværelsen af bankbeholdning er afstemt til bankkontoudtog.   

Der er ikke foretaget revision. 

   

Lind, den 29. marts 2022 

  Niels Møller Grout 
Søren 
Ravnsgaard revisor 

revisor 
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Note 1 

Indtægter LOBbyen  
Salg             16.460   
Vareforbrug              (6.658)  
Leje                      -     

i alt                9.802   
    

Note 2    

Udgifter fodbold og volley  
Dommerhonorar                5.432   
Bane-, holdudgifter mv                1.766   
Holdgebyrer              1.275   

i alt              8.473   

    

Note 3    

Tilskud andre foreninger m.fl.  
medlemmer petanque              1.350   
                     -     
i alt              1.350   

   

Note 4  
Administrationsudgifter  
Mødeudgifter              1.997   
Porto, kontorhold mv.              1.118   
diverse                    -     

i alt              3.115   

    

Note 5  
Diverse udgifter LOBbyen  
Viasat               5.479   
Småanskaffelser                    -     
Vedligeholdelse inventar/lokale    
Diverse LOBbyen                 352   

i alt              5.831   
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Note 6    

Lager  
Drikkevarer mv                 450   
                     -     

i alt                 450   

 

 

Pkt. 4, Indkomne forslag 

 

Bestyrelsen indstillede foreningens tidligere, mangeårige formand Max Lidegaard til 

æresmedlem i LOB, hvilket generalforsamlingen bakkede fuldt op. 

Kasserer Henry Gade begrundede udnævnelsen med følgende ord: 

I 1991 var der en person, der meldte sig ind i Lind Old Boys, og han var med det 

samme klar til kamp på fodboldbanen. En person der i en årrække kom til at betyde 

utrolig meget for klubben. I 1993 blev han valgt til bestyrelsen og han blev i 1994 

formand, og det var han i en årrække indtil? En super god formand, der altid forstod 

at skabe en god klubånd og altid var deltager, når der var sociale arrangementer.  

 

Han havde sit arbejde indenfor produktion og salg af sportstøj, og ret hurtigt skulle 

spillerne i LOB også have flotte og moderne spillerdragter. Han fik hurtigt samlet et 

sponsorteam, som igen og igen lancerede nye spilledragter. Også til løberne blev der 

lavet nye trøjer, strømper og tights. Også en klubdragt, beregnet til alle medlemmer 

blev fabrikeret og tilbudt til ”små” penge. Se eksemplaret af den første dragt, der 

hænger på bøjlen. Han havde mange kontakter indenfor sportens verden og da LOB i 

1994 havde 25-års jubilæum blev der sat stadionrekord på KLG`s stadion, da All Stars 

holdet med bl.a. Allan Simonsen, Jan Bartram, Sepp Piontek og Kaj Johansen som 

holdleder, stillede op til kamp mod LOB. En fantastisk oplevelse for tilskuerne og 
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holdet fra LOB, som dog nok tabte knebent. Kampen blev i øvrig speaket af Gunnar 

Hansen (fra Ikast Stadion) og bl.a. borgmester Hilmar Sjølund var blandt tilskuerne. 

TV 2 var lavede også optagelser fra kampen, som bl.a. blev vist i et program om Sepp 

Piontek.  

Det var også ham, der fik sat skub i en sej proces med at få anlagt de første 

petanquebaner i Lind. Her havde han lige de rette kontakter til entreprenører, 

vognmand m.fl. der hurtigt fik anlagt disse skønne baner. Som formand for LOB var 

han også i en periode træner for pigehold i KLG, som også vandt mesterskaber, og 

her blev han udnævnt til årets træner og årets KLG’er. Han har siden ankomsten i 

1994 og indtil for kort tid siden været en af klubbens dygtige og mest stabile 

fodboldspiller, og uanset travlhed i firmaet altid været klar til kamp, når han var i 

Danmark. Han blev hurtig holdleder for drengeholdet – en tjans som han havde i 

mange, mange år. Her evnede han altid at finde ”den sidste mand” til kampen, og en 

gang var det til stor overraskelse både for holdet og modstanderne, at LOB havde 

fået dispensation til at stille med en tidligere bundesligaspiller - ja, det kunne altid 

ske noget overraskende, når han var med, også kom der en beslutning om at holdet 

forlod banen, da han og vi andre spillere ikke var helt tilfredse med dommer og 

modstander.  

Han var også initiativtager til at der i en årrække blev udnævnt årets LOB’ er, der 

som minde fik en fin glaspokal. Han havde også en stor ære i, at ”det lidt 

trælse/spændte forhold mellem KLG og LOB blev blødt op, og i dag er byens oldboys 

fodbold jo samlet i LOB. Og når fodbolden nu ikke længere kan klares, ja så tager 

han lige en tur på volleyholdet. Ja han var også med og gjorde et kæmpe arbejde, da 

LOB i 1995/96 besluttede at kontakte Lind Hallen for om vi indrette og få dette lokale 

som klublokale. Og efter nogle møder, lykkedes det jo også helt perfekt, og vi fik 

tildelt dette lokale til klublokale. Andre ting han var med til at sætte gang i, kan også 

nævnes underafdelinger under LOB, bl.a. LOG, Lind Petanque og kroket, De små 

klinger og også en periode med et motorcykelhold. Han har altid været en fantastisk 

repræsentant og klubmand for LOB.  

Vi er mange i klubben, der igennem de mange år, sammen med ham, har haft 
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mange skønne timer og oplevelser med sport, hygge og sjov. Jeg har bare lige nævnt 

nogle af de ting, som han har gjort for klubben og dens medlemmer. Nå ja, jeg 

mangler måske også lige at nævne, at han, med lidt hjælp fra hans hustru, i mange 

år har sørget for en god jægerte på vores tur til Skærbæk sø. Hvem snakker jeg så 

om? Alle har vist gættet, at det er Max.  

Og hvorfor så denne tale, ja, det er såmænd for at bestyrelsen i 2020 besluttede at vi 

ville udnævne Max til æresmedlem i klubben. Grundet Coronaen mv. er det dog først 

muligt, at denne udnævnelse kan finde her på generalforsamlingen i år. Max, vil du 

komme herop og modtage en hyldest og en lille erkendtlighed for dine bedrifter i 

LOB.  

Tillykke til Max 

Formanden fortsatte herefter punktet indkomne forslag.  I følge LOB´s vedtægter § 

3. stk. 3 kan der hvert år søges støtte til ungdomsaktiviteter i Lind efter skriftlig 

ansøgning. Gavens art og værdi fastlægges på generalforsamlingen efter forslag fra 

bestyrelsen.  

LOB har modtaget en ansøgning fra KLG Tennis som ønsker at starte en 

ungdomsafdeling op i Lind igen. Til det søger de om et tilskud på 5.000 kr. 

Ifølge Kurt Skræddergaard som er ny formand for KLG Tennis skal 

ungdomsafdelingen genopstå ved bl.a. at lave familiedage, samarbejdsaftaler med 

begge skoler, og ved samarbejde med DGI. Alt sammen noget der skal munde ud i 

en decideret ungdomsafdeling. 

Dertil skal der bruges udstyr som ketchere, mini tennis udstyr, bolde m.m. 

Kassen er næsten tom efter investering i padelbanen, så de søger kr. 5.000, - til 

ovenstående, hvilket bestyrelsen anbefaler. 

Generalforsamlingen vedtog at yde den ansøgte støtte. 

 

Ad 5, fastsættelse af kontingent 
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Formanden, Allan Thomsen oplyste, at bestyrelsen foreslog at kontingentet hæves 

med 50 kr. pr. medlem fra 2024. 

Der var ikke andre forslag, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad 6, valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

A. På valg var Jørgen Eybye, Ole Hansen og Bent Jensen, alle var villige til 

genvalg, og alle blev genvalgt uden modkandidater. 

B. Som suppleanter opstillede 3 kandidater Karl-Jørgen Nielsen, Kim Christiansen 

og Christian Moesgaard. Efter skriftlig afstemning valgtes Karl-Jørgen Nielsen 

og Christian Moesgaard. 

C. Niels Møller Grout og Søren Raunsgaard genvalgtes uden modkandidater. 

D. Som revisorsuppleant valgtes Kim Christiansen. 

 

Ad 7, Eventuelt 

Blandt generalforsamlingsdeltagerne foretog bestyrelsen udtrækning af 5 

medlemmer (Kim, Max, Ole, Christian og Søren), der hver modtog et ølkort til 

Lobbyen. 

Der var forslag om ture til Brunkulsmuseum, Hjemmeværnsmuseum i Holstebro og 

cricket i Herning den 15. maj. 

Søren Raunsgaard oplyste, at han fortsat arbejdede på at arrangere en tur til Søby 

Brunkulsmuseum. 

Formanden afsluttede dermed generalforsamlingen med tak til dirigenten og 

forsamlingen. 

 

For referat:                                                                 Bent Jensen  


