REOS Generalforsamling
Mandag d. 24. november 2014 kl. 19.00
KFUM’s Klubhus, Snebærvej 16, Roskilde

1. Valg af dirigent
Generalforsamlingen(GF) valgte igen i år den erfarne Hans Peder Wamsler som
dirigent.
Dirigent Hans Peder Wamsler gjorde opmærksom på at indkaldelsen til GF, var
varslet den 6. november – og dermed nogle dage forsinket, men fik af forsamlingen
enstemmigt samtykke til at gennemføre generalforsamlingen.
2. Valg af stemmetællere
Dirigenten udpegede i forsamlingen 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning år 2014
Dirigenten gjorde opmærksom på, at formandens beretning havde været
tilgængelig og offentliggjort på REOS hjemmeside, og gav derefter ordet til
formanden, som uddybede dele af beretningen.
Formandens beretning.
I året 2014 – var år 1 efter 50-års jubilæet og året hvor REOS nu så at sige er
blevet voksen med nedskrevne vedtægter og turneringsregler – året efter den
tidligere bestyrelses store arbejde – det har selvsagt været en fornøjelse at tage
over som ny bestyrelse. Så hvad har været dette års særlige kendingsmærker?
Måske kan det sammenfattes som et år, hvor det mest af alt har handlet om det
foreningen er sat i verden for at understøtte – at spille fodbold i en moden alder.
Og det har der til gengæld været fokus på.
Det har i hvert fald været i år, at vi har afprøvet et 5-mandsstævne for +65 i
Himmelev. Et stævne og en form, der lykkedes så godt at denne nye
alderspræsident af en række forhåbentligt vil være at finde i REOS samlede
turneringsplan i 2015.
Det er også året, hvor et italiensk tidsskrift fandt os – fandt REOS, netop fordi vi er
noget særligt i europæisk, ja måske endda i en verdens målstok. Vi spiller fodbold i
en meget høj alder. Noget som man nu kan læse om i det internationale tidsskriftet
COLORS #90.
Og det var også året, hvor der blev lavet et spørgeundersøgelse i Old Starrækken, hvor alle holdlederne blev spurgt, om de ønskede enten en 7-mands- eller
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en 11-mandsrække, eller både-og. Resultatet var klart for at fortsætte med en 11mandsrække i kommende sæson. Ti var for kun at have en 11-mandsrækken, tre
var både-og og en var for kun at have en 7-mandsrække.
Og det var også året, hvor vi tog en gammel tradition op med et dommermøde,
som vi afholdte i Himmelev med et næsten 100% fremmøde, hvor bestyrelse og alle
dommerne sammen kunne evaluere året og sætte kursen for den kommende
sæson. En evalueringsform, som vi vil gentage igen til næste år.
Og så var det året, hvor vi i misforståelsernes fortabte horisont af nød måtte
afholde vores afslutningsfest og turneringsdag for Veteraner, Superveteraner og
Old Master i Himmelev – det på trods, blev det en sportslig succes i en smuk sen
efterårsdag på et flot anlæg, i lidt for trange omklædningsrum, hvor vi kom hinanden
ved – en festlig middag indedører for Old Masterne - og en noget mere skuffende
middag i det grønne for Veteraner og Superveteraner. Vi takker Knud Teilmann og
Himmelev for, at det kunne lykkedes. Og så kan vi glæde os over, at næste års
afslutning allerede nu lægger fast – det bliver lørdag den 3/10 for Old Master i
Himmelev og lørdag den 10/10 for Veteraner og Superveteraner i Roskilde
Idrætspark.
Og så var det året, hvor vi havde planlagt 510 kampe – det blev til 448, da de 62
måtte aflyses, hvilket svarer til ca. 12%. Det er noget bedre end sidste år – og hvis
man ser bag om tallene, vil man kunne se, at der er tale om få klubber, der med
gode begrundelser har måtte trække deres hold pga. for få spillere i perioder af
året, hvor holdene har været plaget af for mange skader.
Og det var året, hvor vi kunne byde en ny klub velkommen – nemlig FC Taastrup,
der har debuteret flot i Old Master B-rækken med en første plads.
Og det var året, hvor vinderne blev - foruden FC Taastrup i Old Master B-rækken –
Tune i Old Star, Roskilde KFUM 1 i Veteran, Himmelev 2 i Superveteran og
Roskilde KFUM i Old Master A-rækken. Vi ønsker vinderne tillykke og alle holdene i
alle rækkerne en tak for et sportsligt godt og fair år – hvilket også er en hilsen for
dommerne, der er meget tilfredse med den fairness, der udvises på banerne.
Og så er det året, hvor vi igen skal takke vores webmaster Torben Schøller
Larsen, for en meget overskuelig og funktionel hjemmeside, som vi er rigtig glade
for. Og et ønske om et fortsat samarbejde med Torben langt ud i fremtiden. Og så
skal vi takke alle dommerne for deres indsats i sæsonen der gik, og
dommerformand Paul Jørn Larsen, der er en inkarnation af ånden i REOS, meget
svært at forestiller sig REOS uden Paul.
Og så er det i aften, vi skal sige en stor tak til Esben Nielsen, som turneringsleder
for Old Star og Veteranerne, og en stor tak til John Hansen, der har været vores
dygtige kasserer – begge har gjort et fortrinligt arbejde i bestyrelsen. Vi vil savne
der solide arbejde og hyggelige samvær.
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Og så fremblik.
Vi er efterhånden mange klubber der har kunststofbaner, hvilket kan være med
til, at vi ikke kommer skævt fra start med mange aflyste og udsatte kampe. Vi vil
bede alle klubber om, i det omfang, det selvfølgelig er muligt, at reservere banerne i
de første to-tre uger i turneringsstarten – så vil vi programlægge kampene med
hjemmekampe i den første periode hos de klubber, der kunststofbaner.
Ligeledes vil vi i det mørke efterår også anvende kunststofbaner, da de har
lysanlæg, det vil gøre, at vi kan spille de fleste kampe på et senere tidspunkt, end vi
gør nu i den sidste del af turneringen.
Vi vil også i vides mulighed kun programsætte en kamp pr. uge, samt tage højde
for kalenderdage, der går i karambolage med folkeskolernes feriedage.
Og så er det uimodsagt nødvendigt, at alle klubansvarlige og holdledere hver
især sørger for, at de oplysninger, der er på hjemmesiden er korrekte. Hvis man
ikke kender sit password eller hvordan man retter sine egen oplysninger på
hjemmesiden, kan man enten kontakte turneringslederen eller webmasteren – men
altid først turneringslederen.
Og husk at tilmelde jer turneringen i hver række, det skal gøres på ny hvert år –
og kan gøres på hjemmesiden eller ved at tage kontakt til den ansvarlige
turneringsleder.
Og husk at søge om spillerdispensationer, det skal også sker på ny hvert år – og
skal sker gennem turneringslederen.
Og så skal det indskærpes, at alle klubber og hold, der er vært for en kamp, har
det eksplicitte ansvar for at dommeren bliver behandlet ordentligt før, under og efter
kampen – at hjemmeholdet har det fulde ansvar for at en hver uenighed bliver
håndteret efter de almindelige gældende regler under DBU.
Og så ønskes i alle en ny god sæson i 2015 – og et ønske om en ny sæson med et
godt sportslig sammenværd og fairplay uden for og på banen.
Aflæggelse af regnskab.
Kasserer John Hansen fremlagde regnskabet for 2014, og regnskabet blev
sammenstemmende godkendt og rost af forsamlingen
Fremlæggelse af budget 2015.
Ligeledes fremlagde kasseren budgettet for 2015, der også blev godkendt og rost
af forsamlingen.
Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar.
Kasserer John Hansen fastsatte kontingent og bestyrelseshonoraret, der var
uændret for sidste år. Det blev godkendt af forsamlingen.
Kontingent:
o 11-mandshold skal betale kr. 800,00
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o 7-mandshold skal betale kr. 700,00
Bestyrelseshonorar: (5 bestyrelsesmedlemmer á kr. 1.200,00) kr. 6.000,00

4. Indkomne forslag til generalforsamlingen 2014
Der var indkommet to forslag til generalforsamlingen.
Forslag 1.
Christian Glahn, der på vegne af flere klubber med spillere af årgang +65, ønskede
at oprette en række på lige fod med REOS’s andre rækker.
Forsamlingen tilkendegav ved almindelig håndsoprækning et ja til at opstarten en
+65-række i 2015.
Forslaget gav dog anledning til en debat, hvor de væsentligste
opmærksomhedspunkter var:
o Opmærksom og hensyn til eksisterende Old Master-række med
hensyn til placering af kampdag og tidspunkt,
o hensynet til ikke at underminere eksisterende hold i Old Masterrækken,
o spilletid pr. kamp
o kontingent
o ønske om en kontinuerlig turnering versus stævner
GF nedsatte et arbejdsudvalg, der skulle tilrettelægge en +65-turnering for
sæsonen 2015, bestående af formand Per Vafai-Blom, Anton Petersen Tune,
Mogens Petersen, FC Lejre og en repræsentant fra Himmelev.
Udvalget vil have turneringsplanen og beskrivelsen færdig inden udgang af 2014.
Den nye række vil blive indskrevet i REOS-turneringsregler.
Forslag 2
KFUM fremsatte et forslag, hvor det skal være muligt løbende hele sæsonen, at
kunne få spillerdispensationer, dog må et hold/klub, der søger dispensation, ikke
anvende spilleren før, denne er blevet godkendt af turneringslederen og indskrevet
på hjemmesidens rubrik for spillerdispensationer.
Begrundelsen til ændringen blev begrundet i de mange spillerskader henover
sæsonen og for dermed at aflyse/udsætte kampe.
Forsamlingen tilkendegav ved almindelig håndsrækning et ja til ændringer.
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Bestyrelsen fik til opgave at tilrettelægge et system, der vil gøre det praktisk mulig
for turneringslederne at administrerer.
Ændringen vil blive indskrevet i REOS-turneringsregler.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Repræsentanter fra Svogerslev)
Formanden meddelte, at Svogerslev endnu ikke havde fundet de to
repræsentanter, men at der var blevet givet tilsagn fra Svogerslevs formand Jesper
Edvardsen om, at de ville finde to personer til de to bestyrelsesposter (kasserer og
turneringsleder) så hurtigt som muligt.
6. Valg af to revisorer
Forsamlingen valgte med klapsalver enstemmigt et nyt år til vores to revisorer:
Hans Peder Wamsler og Aksel Nielsen.
7. Eventuelt
Der blev fra Fløng spurgt til om REOS ville tage initiativ til en inde-turnering.
Bestyrelsen vil ikke i år tage stilling til det, da de lige nu ikke kender arbejdsbyrden,
men der blev fra forsamlingen anbefalet SBU’s inde-turnering som et godt alternativ
til DGI’s inde-turnering.
Bestyrelsen anbefaler klubberne selv at arrangere vinterturneringer uden om
REOS. REOS (formanden) vil gerne være behjælpelig med netværk i opstartsfasen.
Der vil blive indkøbt pokaler til både Old Master B-rækken og +65-rækken til
sæsonen 2015.
Der vil til næste GF blev undersøgt fordele og ulemper ved at vende turneringen fra
en forår-sommer-efterår til en eventuelt efterår-forår-sommer-turnering.
Det kan dog tidligst blive aktuelt fra efteråret 2016.
REOS fastholder 7-mandsturneringen, og vil ikke på nuværende tidspunkt
forberede en eventuelt 8-mandsturnering.
Indbetaling af protest-gebyr vil bliveændret fra indbetaling med checks til
indbetaling på REOS’s konto.
Dette vil blive meddelt som informationspunkt på hjemmesiden.
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Hold og klub tilmeldinger til næste års turneringer vil blive muligt igen i år på
hjemmesiden inden 1. januar 2015.
I REOS-turneringsregler står der pt, at klubber og hold skal være tilmeldt før GF,
det vil blive ændret til 1. januar 2015.
Der var 14 klubber repræsenteret ud af 20 til generalforsamlingen.
Borup 1

Havdrup 2

KFUM 4

Fløng 3

Viby 1

FC Lejre 4

Himmelev 5

Vindinge 2

RB 1906 3

Solrød 1

FC Taastrup 2

Hvalsø 2

Tune 2

Gadstrup 2

Formanden takkede dirigenten for en god styringen af generalforsamlingen og
takkede på bestyrelsens vegne for en god aften.
På bestyrelsens vegne
Formand

Dirigent

Per Vafai-Blom

Hans Peder Wamsler

……………………………………..

………………………………..
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