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Aarhus den 9. marts, 2017 

Referat af Klubmøde 2017 

Århus Baseball Softball Klubs Generalforsamling 
 

Tid:  Torsdag d. 9. marts kl 19.00-21.00 Sted:  Brobjergskolen, Frederiks Allé 20, Lærerværelset 104 

Til stede: Carsten Primdal, Benny Kristensen, Elise Espeholt, Johan Juul, Philip Spielmann, Rod Morre, Jesper 
Jensen, Thomas Kingo, Andy Smythe, Niels Anbo og Elisabeth Anbo  
 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Benny  
Referent: Philip 
2. Bestyrelsens beretning 

Formanden fremlægger Bestyrelsens beretning – se Bilag 1 
-Derudover har Rod talt med Omar fra Odense om Juniorkampplan. I år skal der være Junior ball! 
 
Vigtige datoer:  
-Baneklargøring   Kl. 12:00, 25. marts 
 
-Baseball første træning:   kl. 17:00, d. 4. april 
-Softball H2 første træning:  kl. 17.30, d. 5. april 
-Junior første træning:  kl. 16:00, 4. april 
 
AGF Afrodite & Herkules:  3 torsdage fra kl. 15.30 på d. 20/4, d. 27/4 og d. 4/5 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 
Regnskabet er godkendt. 
Resultatet blev -5.243 kr. (der var budgetteret med et resultat på -8.300 kr.) 
 
Vi havde budgetteret i underskud, men fik en behagelig overraskelse over at det ikke var ikke så slemt 
som først budgetteret. 

-Carsten noterer at kontingentbeløb for H2 Mix består af både H2 og Baseball. 
-Rod opfordrer til engagement til diverse arrangementer, som kan give indtægt til klubben. 
Herunder som eksempler: Amerikansk rundbold, Polterabend og Afrodite & Herkules 
-Philip opfordrer til støtte via Vimobil.dk’s tilbud om abonnement hvor en procentdel af ens 
mobilregning går til ÅBSK. 

 
4. Fremlæggelse af budget for 2017 

Budgettet er godkendt. 
Budgetteret resultat for det kommende regnskabsår: 100 kr. 
I 2017 er vi foruden de coachudgifter der var budgeret for 2016. Den besparede udgift bliver derfor 
brugt på at reducere kontingenter (se næste punkt). Det gør vi i håbet om at få flere fuldt betalende 
medlemmer og flere juniorspillere. Hertil skal det også noteres, at differencen mellem H2 Mix 
kontingentet og Baseball kontingentet forhåbentligt vil give incitament for spillere til at spille både 
Baseball og H2 Softball og derved styrke antallet af spillere på begge hold. 
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5. Fastsættelse af kontingent 
H2 Mix:   1.200 Kr. 
Baseball:     850 Kr. 
Junior (U12 + U15):     800 Kr. 
Motionister:     100 Kr. 

- PAUSE - 
 

6. Beretning fra div. Udvalg/ansvarlige 

- Kioskudvalg 
Rod Moore har forlagt en kvittering på 1.100 kr. og anser det som en gave til ÅBSK i form af øl og 
sodavand. 
 
- Baneudvalg 
Vi har ikke et baneudvalg og det bliver taget op ved senere lejlighed om hvorvidt vi igen skal have et 
baneudvalg. Jesper Jensen har forslag til projekter for forbedring af banen – bla. net over back stop og 
over containeren – Jesper søger frivillige der vil hjælpe med at regne ud hvor meget materiale der skal 
bruges og hvad det vil koste (Andy S melder sig frivilligt) og vil sende det til Bestyrelsen for at man kan  
lave budget og søge om tilskud. 
- Hjemmeside 
Kontakt-Email på Softball skal tilføjes hjemmesiden. Hjemmesiden bliver brug til officielle dokumenter – 
nyheder bliver i høj grad delt på facebook, som hjemmesiden også henviser til. 
 

7. Behandling af indkomne forslag 

- Ingen indkommende forslag 
 

8. Valg af bestyrelse 

Formand (2 årig):   Rod Moore ikke på valg  
Næstformand (2 årig):  Benny Kristensen er valgt 
Kasserer (2 årig):   Carsten Primdal er genvalgt 
Sekretær (2 årig):  Philip Spielmann Nielsen er valgt til resten af perioden. 
Bestyrelsesmedlemmer (1 årig): 
- Baseballrep.:   Benny Kristensen er genvalgt 
- H2rep.:    Sarah Grønborg er genvalgt 
- Juniorrep:   Elise Espeholt er valgt 
- Menigt medlem  Johan Juul Jensen er genvalgt 
- Menigt medlem  Elisabeth Anbo er valgt (hovedsageligt ansvar for koordinering af transport)
   

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Thomas Kingo og Andy Smythe er valgt som Suppleant 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jesper Jensen er genvalgt som revisor. Revisor suppleant er ubesat. 
 

11. Eventuelt 
- Benny-Sarah fremlægger et ønske om mere struktureret træning med planlagte øvelser 
-Vi skal være bedre til at kommunikere på Facebook: billeder, videoer osv. 
-Beslutning omkring hvad vi skal gøre ift. de tre forskellige Facebook-grupper bliver taget op på næste 
bestyrelsesmøde.   
-Næste bestyrelsesmøde d. 23. april kl. 12:00 
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BILAG 1 
 

Bestyrelsens beretning 2016-2017 

 
Ved hjælp af et par damer, tidligere softball- og baseballspillere, besluttede Rod og Katja, at genoprette 
et H2 mix hold til sæsonen 2015 og lige sådan i 2016. Betingelserne overfor DSoF i 2015 var, at et H2 
hold fra Århus ikke skulle rejse længere end til Fyn, da det ville gøre det væsentligt nemmere for os at 
deltage i kampene. Uden nogen særlige pitching-færdigheder og et generelt lavt niveau, har vi alligevel 
overlevet i 2 år i kraft af Katja Kuntz og Daniel S. H2 dedikation.  Katja og Daniel indrømmede, at de 
havde kørt træt i H2 ved slutning af sæsonen af forskellige årsager, og er desværre begge rejst fra Århus 
og Klubben af andre grunde. En observation fra formanden er, at sæson 2016 var plaget af lang 
transport tid til kampe. Det har været frustrerende for både spillere og forældre til H2. Der blev kun 
spillet én doubleheader i Århus sidste år ud af i alt 16 kampe. På trods af alt har ÅBSK H2 formået at 
spille med i nogle spændende kampe, og endda vundet en enkelt, i DM turneringen 2016. 

 
Året med Junior softball gik ikke helt som forventet. På trods af at Rod planlagde 3 lørdage med åbenhus 
for junior spillere fra forskellige skoler, var der ikke nok spillere til at danne et juniorhold i 2016. Der var 
dog to separate halve hold – et til foråret og et til efteråret – hvilket er et tydeligt fremskridt. Efterårets 
juniorer virker til at have klaret det godt og vil gerne fortsætte i 2017. Omar Gamarra i Odense og Rod i 
Århus vil prøve at lægge en turneringsplan for en Little League Baseball International liga, hvilket vi og 
DBaF er medlemmer af. 
 
 Baseball spillerne fik en større udfordring i 2016 end set før. DM i baseball 2016 var spillet mellem 5 
hold med de nyoprettede klubber i Herning og Aarhus. På trods af at 6 latino spillere fra ÅBSKs 2015 hold 
var hoppet fra til fordel for Aarhus Athletics, har ÅBSK skrabet nok spillere sammen til at placere 3e og 
var derfor meget tilfreds med at vinde 5 ud af i alt 9 kampe.  Aarhus Athletics tabte finalen til 
Copenhagen Urban Achievers i Odenses fantastiske professionelle standard baseball bane. 

 
I starten af 2016 mistede vi 4 af de i alt 7 bestyrelsesmedlemmer i ÅBSK. Med Katja Thompsens flytning 
til København i september, har ÅBSK mistet et produktivt bestyrelsesmedlem. Vi takker Katja for alle de 
gode år hun har været aktivt i Århus Baseball Softball Klub og ved, at hun kommer på besøg igen, 
eftersom hun har familie her i Østjylland.  Til gengæld stiller Phlip Spielmann Nielsen op til posten som 
sekretær og Sarah Grønborg har nu overtaget H2 rep. posten. 

 
Kendetegn for ÅBSK i  2017: GENOPBYGNING! 

 
Vores importerede spillere og coach fra Odense kommer ikke til at spille for os igen i 2017, eftersom 
Odense nu har dannet et H2 hold for sig selv. På trods af de ubehagelige overvejelser om at droppe H2 
softball i ÅBSK, så formanden gode muligheder for, at beholde et H2 hold i 2017. Vi har derfor igen i år 
meldt et hold til softball H2 DM turneringen. Forhåbentligt vil Århus holdet kunne klare sig vha. 
nuværende H2 spillere, baseballspillere og selvfølgelig nytilkomne eller gamle veteraner. OG ÅBSK 
formanden har henvendt sig til DSoF for at få styr på den lange transporttid. Det viser sig, at være 
muligt, at H2-holdet ikke skal rejse længere end til Fyn, samt at få flere hjemmekampe i 2017.  

 
Rod vil også arrangere Amerikansk Rundbold, hvor DSoF vil hjælpe med reklamering og stævne-støtte i 
et forsøg på, at genopbygge vores juniormedlemsskaber.  
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Aktiviteter i 2017: 

 
Baneopstartsdag lørdag d. 25 martsl kl. 12.00 

 
Baseball 2 træninger/ugen (tirs+ lige uge tors) + turnering;  første træning kl 17.00 d. 4. april 
H2  2 træning/ugen (ons + uligeuge tors) + turnering;  første træning kl 17.30 d. 5. april 
Junior 1-2 træning/ugen (tirs og muligvis hver anden torsdag) første træning kl 16.00 d. 4 april 
 
AGF Afrodite & Herkules tre torsdage fra kl 15.30 på d. 20/4, d. 27/4 og d. 4/5 

 
Andre klubevents bliver annonceret snarest som separat e-mail meddelelse og turneringsplaner. 

 
Vi håber på en spændende sæson i 2017, men der er ingen tvivl om, at der er udfordringer forude, 
både på banen og i bestyrelsen. Vi skal være klar til at byde nye unge medlemmer og deres forældre 

velkomne, som forhåbentlig ønsker at bidrage med aktiv deltagelse i vores kære ÅBSK. 

 
På bestyrelsens vegne, 

 
Rod Moore, formand 

 

 
 


