Generalforsamling
Lem Boldklub
Fredag den 22/2 2019

Der afholdes generalforsamling i samarbejde med:
Lem Boldklubs Venner:
Erik Viborg blev valgt til dirigent.
Beretning af Søren Due Søndergård om Lem Boldklubs Venner.
Godkendt.
Fremlæggelse af det reviderede regnskabet. Godkendt.
Eventuelle forslag.
Valg af bestyrelse i Lem boldklubs Venner.
Valg af revisor.
Evt.
Lem Hallen:
Arne D. Nielsen blev valgt til dirigent.
Der er indkaldt til tiden i lokalposten den uge 5-6 31. januar 2019 og på
6940.dk
Valg af 2 stemmetæller.
Formandens beretning af Aksel Korsholm. Godkendt.
Regnskab. Godkendt.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Evt.

Ordinær generalforsamling i Lem Boldklub.
1. Valg af dirigent.
Kent Viborg blev valgt til dirigent.
Der er indkaldt til tiden i lokalposten den uge 5-6 31. januar 2019 og på
6940.dk
2. Formandens beretning
Kære alle.
Så blev det igen tid til formandens beretning og endnu engang og
heldigvis kan jeg sige at det har været et godt år for LB.
Vores udvalg kører godt og stabilt, vi har dog besluttet at udfase
tennisafdelingen, det betyder ikke at der ikke fremover vil blive spillet
tennis i LB. Vi syntes bare ikke at det giver mening at oprette holde et
helt udvalg, i forhold til den aktivitet der pt er. Man kunne måske på sigt
godt forestille sig at de små afdelinger kunne blive slået sammen og her
tænker jeg Badminton, Tennis og Floorball.
Floorball er blevet slået i gang her i denne sæson og pt kører det på
senior niveau, men jeg ved at man har store planer om at få det til at
omfatte ungdom også.
Vi har i år set et mindre medlems stigning og det er meget positivt, når
vi jo ved at det er de små årgange der er der lige nu.
Økonomien vil Peter Mikkelsen komme nærmere ind på senere, men jeg
vil godt lige kommenter lidt på det. Vi kommer i år ud med et lille minus,
dog ikke noget alarmerende. De sidste 10 år har vi i LB ikke rørt ved
vores kontingenter, det kan måske blive nødvendigt at kigge på ret
hurtigt. Kommunen står overfor nogle besparelser de kommende år og
det vil også komme til at ramme Kultur & Fritid. Når der sker besparelser
på fritidsområdet, så vil det komme til at ramme klubberne og der er der
tit og ofte kun medlemmerne til at udligne det. Vi kører med voldsom
lave kontingenter i forhold til andre klubber, så skulle der ske en mindre
stigning, så går det nok.
I tirsdags besluttede Kultur & Fritidsudvalget her i kommunen, at der nu
skal gøres op med den meget omtalte 25 års regel. Det syntes vi her i LB
er rigtig godt, da vi igennem lang tid har langt tæt på grænsen, noget
som vi dog ikke gør i år.
Hvad der er sket i Petanque afdelingen i 2018 vil Irma komme ind på,
men jeg vil dog gerne her have lov til at rose vores Petanque spillere for
endnu engang at have afviklet landsmesterskaberne. Det blev gjort med
allerstørste nøjagtighed og med masser af tilfredse spillere og ikke
mindst DGI som storroste jer.
Smede Cup er igen blevet afviklet her i uge 7 og det var 25 gang. Der
var i år rigtig mange tilmeldte hold og hallen var fyldt hele weekenden.

Ulla Simonsen og Lars Schmidt som er drivkræfterne bag Smede Cup
levede hele weekenden i hallen. I år besøgte Tv midtvest os og lavede et
lille indslag, god reklame for byen, hallen og ikke mindst LB.
På vores stadion er der i år blevet lavet et grillhus af vores grønne &
hvide hold. Det arbejde de laver i løbet af året, er helt vild og uden dem
var vi ilde stillet. Det gælder for alle vores frivillige, i yder alle en kæmpe
indsats til gavn for områdets børn og unge.
Her d. 28 januar modtog vi meddelsen om at vores æresmedlem John
Ulvedahl var sovet stille ind. Jeg vil gerne her læse mindeordene op, som
er sendt til Dagbladet.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for
det gode samarbejde vi har haft i år og ikke mindst tak for jeres gode
humør i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Hver gang jeg har været
til et bestyrelsesmøde er jeg fyldt op med ny energi og det sker kun fordi
man er sammen med nogle som vil det samme som en selv
En særlig skal lyde til jer der har sidste dag på kontoret. I kan godt være
lidt stolte af jer selv og I fortjener en klap på skulderen, for I hører
nemlig til den race der gerne vil være med til at få hjulene til at køre
rundt.
En tak skal også lyde til Ringkøbing-Skjern kommune og speciel tak til
kultur og fritidsudvalget for deres økonomiske støtte.
Kæmpe tak til vores altid trofaste sponsorer, vi ved godt at uden jer var
der ingen muligheder for at drive en forening ren økonomisk.
Tak til vores samarbejdes klubber, for et godt og konstruktiv forløb i
2018.
Lem Boldklubs venner skal have en stor tak for jeres store økonomiske
støtte, vi ved at der allerede her i 2019 er givet store beløber til nogle af
vores afdelinger, tak for det.
Lem Svømmebad for et godt sammen arbejde gennem 2018, det samme
gælder Lem Hallen. Pt foregår der mange spændende tiltag mellem
hallen og LB og jeg håber at det er noget som vil bære frugt i 2019.
Med sportslige hilsner
Formand
Erik Viborg

3. Udvalgsberetninger
a. Svømning
Beretning 2018

2018 blev igen et aktivt og lærerigt år i svømmeudvalget. Vi har i
2018 kun været 3 mand i udvalget så vi ser med glæde frem til at
vi forhåbentligt bliver et par stykker mere efter valget i aften.
Da vi åbnede for tilmelding i august, åbnede vi samtidigt op for et
nyt tilmeldingssystem i Lem Boldklub. Vi skulle have alle til at
tilmelde i conventus, og bortset fra få som ikke kunne forstå der
ikke blev åbnet for tilmelding, fordi de brugte det gamle system
forløb det uden problemer, stort tak til Lene for hjælpen.
Der var rift om pladserne på enkelte hold, så inden der var gået
20-30 min var de to første hold fyldt op. Målet i 2019 må være om
vi kan finde flere instruktører der kan have vand gymnastik og
begyndersvømning, da det er disse hold der bliver hurtig fyldte.
Vi har i forbindelse med den nye persondata forordning skulle finde
et nyt system til vores babysvømning og håber at vi er ved at have
fundet en måde hvor vi kan styre det på uden at overtræde loven
med personfølsomme oplysninger.
Vi vil gerne takke fonden for godt samarbejde og til vores
instruktører skal der lyde en kæmpe tak, uden jer ville vi jo slet
ikke kunne tilbyde svømning i Lem Svømmebad
På svømmeudvalgets vegne
Bodil

b. Gymnastik
GYMNASTIKUDVALGETS BERETNING FOR 2018
I LB’s gymnastikafdeling har vi mange dygtige instruktører, både
unge og mere erfarne, der er med til at fastholde gymnasterne på
vores hold. Stort skulderklap til alle vores instruktører for deres
utrættelige engagement og hårde arbejde for at dygtiggøre vores
gymnaster i LB. Der bliver trænet i hverdagen men også
weekendtræning med overnatning, socialt samvær og manglende
søvn bruger flere af instruktørerne energi på,
I gymnastikudvalget forsøger vi hvert år at finde nye instruktører,
der kan indgå i vores gode instruktørteam og være til ny inspiration
for såvel gymnaster som nuværende instruktører. Dette arbejde er
desværre blevet sværere og sværere, hvilket betyder at flere af
instruktørerne hjælper til på flere hold. Vi håber at arrangementet
omkring frivillighed i maj måned, arrangeret af LB’s bestyrelse i
samarbejde med DGI, kan inspirere og hjælpe os til at finde nye

måder at rekruttere frivillige på.
Der blev kæmpet en hård kamp for at bevare vores torsdagshold
og heldigvis lykkedes det lige efter sæsonstart at kunne sige
velkommen tilbage til Tove Midtgaard. Stor tak til Tove for igen at
være en del af LB.
Igen i år vil vi gerne sige LB’s venner tusind tak for den store
økonomiske støtte der ydes til fornyelse og vedligeholdelse af
redskaber. Vi har netop fået tilsagn om hjælp til fornyelse af en
combimåtte, en fliptrak og et nyt springbræt til en værdi af kr.
53.000,00. Herudover er der også ydet hjælp til weekend
træninger samt tøj til rytmepiger.
Stor tak til resten af gymnastikudvalget – Mogens Stokholm, Pia
Bak Kirk, Laila Erenskjold, Henriette Ringkøbing, Marlene Faust
Andersen, og Pia Kirk for gode konstruktive møder med gode input
og godt samarbejde.
Gymnastikopvisningen står for døren og gymnastikudvalget håber
at rigtig mange af jer har lyst til at kigge forbi og se både vores
egne hold, samarbejdsholdene samt vores gæstehold RingkøbingSkjern Egnens Sprintere. På gensyn fredag 1. marts kl. 18.00.
c. Tennis
Formandsberetning Tennis 2018
Der har været en nedgang i antal medlemmer fra 22 til 15.
Det dækker over en tilbagegang hos seniorer fra 19 til 12 og
uændret antal juniorer: 3.
P.g.a. af det lave antal juniorer har der, ligesom i 2017, ikke har
været træning i 2018.
Vi har ellers rigtig gode forhold. Bane 1 er som sædvanlig den
bedste, mens bane 2 kunne have godt af at blive brugt noget
mere.
Med det begrænsede aktivitetsniveau har vi fra tennisudvalget
ønsket at udfase udvalget fra Lem Boldklub’s bestyrelse. I stedet
for at bruge tid på unødvendige møder, vil vi koncentrere os om
arbejdet nede på tennisbanerne.
De nuværende udvalgsmedlemmer vil fortsat fungere som
kontaktpersoner, og varetage de praktiske opgaver omkring
klargøring af baner, åbent hus m.m.

Jeg vil gerne sige tak til den håndfuld frivillige der hvert forår
tropper op når banerne skal klargøres – også tak til det grønne
hold for at holde det pænt på og omkring banerne.
Til slut så vil jeg takke Lem Boldklubs bestyrelse samt
tennisudvalget for et godt samarbejde i 2018.
På tennisafdelingens vegne
Asger Kold

d. Fitness og inddoor cykling
LB-Fitness Udvalgsberetning 22.02.2019
LB-Fitness kan se tilbage på et år med et stabilt antal medlemmer,
der deltager i aktiviteter både på cykel og i motionscenteret. Lige
som tidligere år havde Indoor Cycling også i 2018 to hold specielt
for motionister, og et hold, hvor deltagerne starter med en halv
times spinning efterfulgt af en halv times cirkeltræning. Holdet,
som kaldes ”Sjov motion”, er næsten altid fyldt op, så det glæder
os, at Henning og Charlotte på kyndig vis leder holdet videre, mens
Julie er på barsel. Indoor Cycling er afhængige af dygtige
instruktører, som uge efter uge holder gejsten oppe, finder musik
og laver programmer, der opmuntrer enhver cykelentusiast til at
yde sit bedste. Tusind tak til jer alle, vi er taknemlige for at have
netop jer som frivillige i Lem Boldklub og sætter stor pris på, at I
bruger en stor del af jeres fritid på at holde hjulene i gang. I april
og maj måned samarbejdede Lem Boldklub og DGI Vestjylland om
at uddanne nye instruktører til IndoorCykling. Vi lagde lokaler til
DGI hyrede undervisere og sørgede for tilmeldinger. Uddannelsen
blev gennemført over to weekender med deltagere fra hele landet.
Jeg var så heldig at være kursusleder, der skulle byde velkommen
og være behjælpelig med praktiske ting, som at kursisterne fik
forplejning til tiden og lignende. Det var en fornøjelse at høre,
hvordan både Lem Boldklub og Lem Hallen blev rost for gode
lokaler og god forplejning, så jeg håber arrangementet kan være
med til at trække flere kurser til Lem. Da indendørssæsonen var
slut, indgik gymnastikudvalget og LB-Fitness et samarbejde om et
udendørshold, hvor frisk luft, motion og fællesskab var i fokus. En
instruktør fra IndoorCycling, en fra gymnastik og en fra
motionscenteret skiftedes til at lede deltagerne gennem en time,

hvor de fik pulsen op, styrket kroppen og rørt lattermusklerne.
Holdet mødtes altid ved klubhuset, hvor dagens instruktør stod klar
til at føre holdet hen til det sted, hvor dagens træning skulle finde
sted. Holdet fandt ud af, at motion kan dyrkes alle steder som
f.eks. på en legeplads, på stadion, rundt om hallen, i anlægget, på
tarzanbanen ja selv tilskuertribunen ved stadion er et velegnet
sted til at få pulsen op. Vi forventer, at holdet fortsætter i 2019,
når indendørssæsonen slutter. LB-Fitness har i 2018 haft en lille
tilgang af nye medlemmer, så antallet af aktive i motionscenteret
ligger ret stabilt på omkring 100. Hver mandag og torsdag træner
et hjerterehabiliteringshold i Lem Hallen. De bruger også
motionscenteret, hvor fysioterapeuter lægger træningsprogrammer
for holdets deltagere. Efterhånden som deltagerne er færdige med
deres forløb, bliver de på det kraftigste opfordret til at købe et
medlemskab til Fitness, hvilket mange af dem også gør. Også
Sundhedscenter Vest henviser til os, så jeg har et par gange
instrueret medlemmer, når de var færdige med et forløb i Tarm.
Tusind tak for godt samarbejde til sundhedspersonalet der.
I 2018 investerede vi i et nyt løbebånd, som erstatning for det
ældste, som egentlig havde fået dødsstødet. Vores opsynsmænd
og fingersnilde medlemmer har fikset løbebåndet, og da alle tre tit
og ofte er i brug på samme tid, forventer vi at der også fremover
skal være det antal i centeret. Vi blev i efteråret opfordret til at
lave et hold for kvinder i motionscenteret hver tirsdag, så i denne
sæson mødes en lille flok til Quinde Fitness, mens mændene
træner med Æ Knejte. De fleste tirsdage er der en Fitness
instruktør til stede, så deltagerne kan spørge, hvis de har brug for
råd og vejledning. For at centeret kan blive ved med at være et
attraktivt sted at komme, er der brug for frivillige til at gøre rent,
lave service på maskiner, lave træningsprogrammer for
medlemmer, træffe beslutninger om nyindkøb o.s.v. o.s.v. Derfor
skal der herfra lyde en stor tak til vore instruktører samt resten af
Fitnessudvalget, som varetager disse opgaver. Tak til Lem Hallen
for godt samarbejde i dagligdagen. Det er godt at vide, I holder øje
og giver os besked, hvis der er noget, vi skal være ekstra
opmærksomme på. Til slut vil jeg da også takke
Forretningsudvalget og resten af LB’s bestyrelse for støtte og hjælp
til diverse opgaver omkring Indoor Cycling og motionscenteret.
Lem Boldklub Fitnessudvalget
Laila Erenskjold

e. Petanque
Generalforsamling 2019
Vores petanqueudvalg, har sammen med medlemmerne haft et
godt/spændende og berigende år med mange gode oplevelser.
I DGI`s turnering, stillede Lem med det største antal, 6 hold, ud af
de 38 hold som var tilmeldt fra 11 klubber i Vestjylland, vi spillede
9 kampe hver, to hold vandt medaljer, samt oprykning,
Der er afviklet 12 stævner, i DGI regi med 619 spiller fra region
Vestjylland, 2 af de 12 stævner, blev afholdt nede i vores lille oase.
Vi er altid godt repræsenteret ved disse stævner, klare os rigtig
godt, kommer hjem med mange point og præmie.
Sidst, men ikke mindst fik vi fornøjelsen af endnu en gang at
afvikle Landsmesterskab i 4 mands turnering,
Jeg blev både glad og stolt på LB`s og alle frivilliges vegne, da
Landsdelsudvalget en sen forårsaften i 2018 ringede og spurte om
vi på grund af afbud fra en anden klub, med kort varsel kunne ta et
Landsmesterskab i 4 mands.
Selvfølgelig ku`vi det, for så stort et skulderklap kunne vi da ikke
la gå fra os.
I den forbindelse skal lyde en stor tak til alle i Lem som støttede op
omkring vores LM.
Der blev hejst flag, hvilket gæsterne ikke oplevede i andre klubber,
i mødte op som tilskuer, meldte jer som værter/overnatnings
muligheder for spillerne,
Ved nogle af os, ”værter” har fået julehilsner. En god oplevelse.
Tak til alle frivillig hjælper/petanquespiller, i melder jer hurtig på
banen, når jeg kommer med min lille liste hvor der er plads til
mange navne.
I kom og kørte med jeres trillebør, da vi fik et nyt lag stenmel på
en del af banerne.
Stiller op til Efterskolernes Idrætsdag i Ulfborg.
Bager kager til Sankt Hans,
Stiller op til Lem skoles anderledes idrætsdage
Tog en tørn ved smedekup`s tombola,
Var trofaste samtlige 3 dage, ved Landsmesterskabet, sørgede for
indkvartering på, skole, opsætning af telt og stole og borde,
klargøring af banerne, bespisning, (9 måltider) fakkelspil fredag
aften, fest lørdag aften
I medgift fik vi ros/tak, knus, for skønne dage, på gensyn, fra
samtlige 16regioner i Danmark, før de drog hjem med en god
oplevelse fra vores lille by.
”Hornbæk petanqueklub holdt en ”mega” flot tale til Lem Boldklub
samt Lem By i forbindelse med festaftenen.”

DGI Vestjylland har overbragt en takkehilsen fra Landsudvalgets
formand Per Stokholm i Horsens
Derfor kan jeg faktisk slutte som jeg startede, vi/i har hver især
endnu engang bidraget til et godt/spændende og berigende
petanque år med mange hyggelige timer.
Tak for godt samarbejde til petanqueudvalget. Lem Hallen, samt
alle udvalgene i LB.
Tak til Erik Viborg jeg har været rigtig glad for samarbejdet med
dig i årenes løb, du stiller gerne op til en snak hvis man har brug
for det,
Godt det var den gule, ikke den blå førertrøje du valget at smide,
da jeg aldrig har set dig i den blå vil jeg forære dig en af mine blå
”genbrugstrøje” synes nemlig du gør det rigtig godt i det blå parti,
som kultur og fritids formand, til gavn og glæde for alle små
klubber.
f. Billard
Billard 2018/19
I denne sæson blev der indført slutspil i de rækker hvor man er 8
hold i pulje og så spiller man mod hinanden 2 gange og der efter
spiller nummer 1/4 om at vinden rækken og nummer 5/8 om
nedrykning.
Vi har igen 5 hold med i turneringen hold 5 i serie 3 og hold 4 i
serie 2 ligger pt. nr 3 og hold 3 spiller nedrykning i serie 1 og ligger
pt. nr. 1. Hold 1 og 2 i vestserien spiller hold 2 nedrykning og
ligger pt. nr.2 og hold 1 pt.nr. 1.
I klassemesterskab har vi haft flere med i finaler, Lars Alverljung i
kl. C nr.3 og i klasse A Bjarne Larsen nr.3 og Klaus Rasmussen nr.1
og han har også vundet klasse A i 3 bande carambole, og den 9
marts skal Allan Risvig og Klaus R. spiller supercup i Grønbjerg og
det er om at blive året spiller i VBU.
g. Fodbold
Årsberetning 2019 i Lem Boldklub Fodboldudvalget
2018 har været en god sæson. Vi har dog ikke så mange
ungdomsspillere længere, som vi har haft - vi er lidt ramt af de
små årgange, men vi synes, at vi egentlig skal være tilfredse med
dem vi har, da der jo er så mange andre tilbud til børn og unge i
dag.

Generelt har vi oplevet, at det er svært at skaffe frivillige - både
trænere og folk til udvalget. Men dette gælder jo nok også over
hele linjen i Lem Boldklub.
Men når det er sagt, så har vi haft et godt år. Jeg vil starte
med….ungdom.
Ungdom
I lighed med 2016 sendte vi igen i 2018 vores U15D en tur til
Arnhem Cup i Holland. Der var igen en meget aktiv
forældregruppe, der planlagde turen og gennem forskellige
aktiviteter fik samlet penge ind til turen, så egenbetalingen blev
holdt så langt nede som muligt. Vores unge mennesker havde en
fantastisk tur og holdet endte så vidt huskes på en samlet 6. plads.
Der skal lyde en stor tak til forældrene og til Michael, som var
træner for drengene, for at være med til at give vores unge
mennesker en super oplevelse.
På pigesiden havde Tina Graversgaard og Mette Nygaard
arrangeret en tur til Viborg i juni måned med U14-15 pigerne for at
se det danske kvindelandshold spille landskamp mod Ungarn. Alle
piger undtagen en var med og fik en fantastisk oplevelse. Ikke nok
med at Danmark vandt kampen 5-1, men pigerne blev også
interviewet direkte til TV inden kampstart og fik autografer efter
kampen.
Vores sommerfest blev igen afholdt således, at vi startede med
morgenmad i Lem Hallen og sluttede på stadion med
underholdning og falde-i-baljen samt to kampe, hvor vores U15D
hold og U16D sammenslutningsholdet med Skjern IF spillede
sæsonens sidste kampe i Lem. Til disse to kampe var der indløb og
navneopråb ligesom på MCH-Arena, når de professionelle skal spille
kamp - det var en sjov oplevelse. Vi fik uddelt præmier til årets
spillere og træner. Det var en hyggelig sommerfest.
Jeg vil rigtig gerne sende en tak til alle vores dygtige
ungdomstrænere - I gør det godt og der ville ikke være nogle børn
i Lem, som kunne spille fodbold, hvis ikke I brugte jeres fritid på at
træne dem. Tak!
Senior
Vores damespillere trænede hele vinteren i 2018 og blev berømte,
da de var i DBU-TV og i avisen.
På grund af flere års dårlige erfaringer med at indkræve kontingent
hos seniorspillerne, besluttede vi at skrue bissen på i år. Vi havde
frygtet det værste og var bange for, at der ville være flere spillere,
som ville forlade klubben. Men man handler ikke uden at betale for
det og den filosofi VILLE vi gennemføre - så måtte det koste nogle
spillere. Derfor overvejede vi kraftigt om vi skulle melde et eller to
hold til forårsturneringen. Vi satsede og meldte to hold til -

HELDIGVIS. For inden vi havde set os om havde vi over 40 senior
herrespillere og 23 seniordamespillere og på trods af vores hårde
kontingentopkrævningsindsats fik vi ret uproblematisk indkrævet
kontingent fra samtlige seniorspiller.
De mange herrespillere kom til Lem Boldklub fra flere forskellige
omegnsklubber, bl.a. Rindum SU. Jeg vil dog gerne pointere, at det
ikke var os i fodboldafdelingen, som gik på headhunt. Spillerne
kom helt af sig selv. Og der er ingen tvivl om, at de har haft en
super sjov og sportslig god sæson. I den tid, jeg har været i
klubben, tror jeg ikke, der er blevet drukket så mange øl, som der
er her i efteråret 2018. I efteråret har vi haft 3 hold tilmeldt: Et
serie 4 og to serie 6. Sæsonen sluttede helt perfekt med oprykning
til serie 3 og det ene hold også til serie 5. Denne succes er i høj
grad trænernes fortjeneste, så der skal lyde en kæmpe tak for
indsatsen til Lars Schmidt og Jesper Hildebrandt Hansen samt til
dametræner, Michael Sandfeld Jensen. Det bliver spændende at
følge med i den kommende sæson ☺
Vi har i vinterferien igen i år lige afholdt Smede Cup. Dette var et
jubilæums cup, da det er 25 år siden den første Smede Cup blev
afholdt. I år var der desuden ny rekord med 81 tilmeldte hold (40
flere end sidste år), hvilket gav en fuld hal fredag fra kl. 17 til sent
søndag aften. I år blev Smede Cup også sådan for alvor rigtig
berømt, da både P4 og TV MidtVest var en tur forbi og fik
interviewet Lars. Ulla slap på en eller anden måde behændigt uden
om begge gange ☺ Petanque-klubben var så søde at hjælpe til i
tombolaen, så det skal de have en stor tak for. Og selvfølgelig skal
Lars og Ulla have en stor tak for deres kæmpe indsats. De var
nærmest flyttet ind i hallen hele weekenden. Tak til alle hjælpere i
dommertårnet, i tombolaen og som dommer på banen for en stor
indsats. Der skal også lyde en stor tak til alle cuppens sponsorer
I løbet af 2017-18 gik vores flittige unge mænd fra Det Grønne
hold i gang med et større projekt, nemlig at bygge en grillbod på
stadion. Den står der så fin nu og er blevet flittigt brugt til de fleste
af senior herres hjemmekampe. Disse unge mænd har også igen i
år stået for at passe de grønne områder og for at kridte vores
baner op og holde dem vedlige. De gør en kæmpe uundværlig
indsats, så derfor skal disse gæve gutter, som har brugt deres fritid
og kreative sans herpå, have en stor tak.
En stor tak til Lem Boldklubs Venner for bevilling af 3400 kr. til nye
net til stort set alle vores mål og bolde etc. på 5038 kr. samt en
stor tak til Jørn fra hallen for det gode samarbejde.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne endnu engang takke SAMTLIGE
trænere og bestyrelsesmedlemmer for jeres store indsats. Tak til
de udgående medlemmer af bestyrelsen: Jesper Hildebrandt og
Michael Sandfeld samt en stor tak til bestyrelsen. Uden jer var det
ikke muligt at spille fodbold i Lem Boldklub. Erik skal have en
ekstra hyldest.
Fra fodboldudvalget/Malene Grøhn

Alle beretninger blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt og kan udleveres ved forespørgsel til
bestyrelse@lemboldklub.dk
5. Valg af bestyrelse og udvalg
LEM BOLDKLUBS BESTYRELSE – GENERALFORSAMLING 2019
Forretningsudvalg:
Forslag:
Formand:
Erik Viborg - På valg –
Claus Bo Hansen
Modtager ikke genvalg
Valgt
Næstformand:

Peter Mikkelsen

Sekretær:

Bente Nahnsen

Kasserer:

Lene Friis Graversen - På valg
– Modtager genvalg
Lene Friis Graversen

Valgt

Peter Larsen - På valg –
Modtager genvalg

Valgt

På valg – Modtager genvalg

Valgt

På valg – Modtager genvalg
På valg - Modtager genvalg

Valgt
Valgt

Registrator:
IT-ansvarlig:

Billard:
Sigfred Simonsen
Svend Larsen
Bjarne Larsen
Suppl: Evan Jensen

Fodbold:
Malene Grøhn
Næstformand
Jesper Hansen
Hanne Madsen
Kasser
Jakob Sørensen
Michael Sandfelt
Jan Carlsen
Jan vil varetage
praktiske opgaver
udenfor bestyrelsen.
Torben Yde

På valg - Modtager genvalg
(for 1 år)
På valg - Modtager ikke
genvalg
På valg - Modtager genvalg
(for 1 år)

Valgt

På valg - Modtager ikke
genvalg
På valg - Modtager ikke
genvalg

Mette Nielsen. Valgt

På valg - Modtager ikke
genvalg

Ikke afklaret

På ny valg.
På ny valg.

Valgt
Valgt

På valg - Modtager genvalg
På valg - Modtager ikke
genvalg
Udtræder

Valgt
Jannie Black. Valgt

Erik Viborg. Valgt
Valgt

Gymnastik:
Karina Hansen
Marlene Faust Andersen
Pia Bak Kirk
Kathrine Lundgaard
Josianne Kirk
Henriette Ringkøbing
Laila Erenskjold
Mogens Stokholm
Ungdomsrepræsentant
Ida Lambæk
Suppl: Pia Kirk Jensen

På valg – Modtager ikke
genvalg

Sarah
Graversgaard. Valgt
Karina Hansen.
Valgt

Mogens Stokholm
fungerer som
redskabsansvarlig
Motionscenteret:
Laila Erenskjold
Nøgleansvarlig og
opsynsmand
Tage Christensen
Sekretær

Forslag:
På valg – Modtager genvalg
På valg – Modtager genvalg

Valgt
Valgt

Anni Hadbjerg
Opsynsmand
Alen Mesic
Malthe Astrup
Repræsentant for Indoor
cykling
Henning Sørensen
Suppl: Poul Christian
Pedersen

På valg – Modtager ikke
genvalg

Tobias Kirk. Valgt
Jacob Lyngsø
Sørensen. Valgt
(vil gerne have to
suppleanter)

På valg – Modtager genvalg
På ny valg.
På ny valg.

Valgt
Valgt
Valgt

På valg – Modtager ikke
genvalg

Simone Henriksen
Lund. Valgt

Svømning:

Bodil Dam
Katja Graakjær
Carina Louise Vind
Lone Jepsen
Kirsten Nielsen
Suppleant : Bente
Højbjerg Jensen

Tennisudvalget
nedlægges pr.
2020. Asger Kold
fungerer herefter,
som kontaktperson.
Udvalget lægges ind
under
forretningsudvalget.

Tennis:

Asger Kold
Lars Alverljung
Ken Østergaard
Jens Martin Kold
Klaus Meyer
Badminton:

Udgår
Udgår
Udgår
Badmintonudvalget
nedlægges pt.
Lægges ind under

forretningsudvalget.
Petanque:
Irma Vej Andersen
Erik Vestergaard
Ejvind Iversen
Suppl: Britta Carlsen

På valg – Modtager genvalg

Valgt

På valg – Modtager genvalg

Valgt

Revisorer:
Steen Jensen
Claus Bo Hansen

Forslag:
På valg – Modtager ikke
genvalg

Suppl:

Flemming Viborg.
Valgt
Brian Røjkjær. Valgt

6. Valg af revisor
Revisor genvalgt.
7. Eventuelt
Peter Mikkelsen giver årets skulderklap, som i år går til Erik Viborg, som
tak for lang tro tjeneste i 10 år. Peter Mikkelsen siger, et par ord på
vegne af Lem Boldklub.
Konstituerende bestyrelsesmøde i Lem Boldklub: Tirsdag den 2 april
2019.

Alle bestyrelsesmøder starter kl. 19.00 i klubhuset, for forretningsudvalget
er starttidspunkt kl. 18.00 - ligeledes i klubhuset.

