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Møde/"komsammen" fredag d. 24. juli 2020 kl. 16.00 i Arden Billard Klub: 
11 mand fremmødt - afbud fra Kim Vagn - så blev det endelig lejlighed til at kunne samles her midt 
i denne tid med coronavirus/COVID-19 - men straks gik diskussionen i gang, om dette var et møde 
eller blot en "komsammen" - Rytter havde skrevet på vores hjemmeside, at der var dresscode - 
Carlo mødte op i civilt - Formanden mødte op i skjorte, han kunne ikke finde den nye polo-shirt... - 
Damborg "nægtede" at tage dirigentklokken - enden på det hele blev, at dette "kun" var en 
komsammen og ikke et møde, så ingen bøder blev udskrevet - ingen dagsorden så i stedet blev 
forskellige emner vendt - aflyses alle ens spillede kampe, skal man spille igen i en anden uge - de 
tilbagebetalt penge skal ikke indgå som gevinst, som det var tilfældet i Marinus' 3. uge - vores 
ekstra spil for 4 mand pr. møde kan der jo ikke rigtig blive noget ud af i år, så det udsættes til 2021 - 
vores sommermøde/grillfest kan vi heller ikke nå at få holdt, så det/den blev også rykket til næste år 
- der var flere forslag til afholdelse - både tur til Rold, Støvring og Aalborg med forskellige events 
før og efter - vi tager den endelige beslutning til foråret - Ejnar kom med forslag om en ekstra 
præmie til vores tipsmester (udover vores flotte vandrepokal selvfølgelig ) - alle var med på 
forslaget, som skal færdigbehandles til generalforsamlingen - næste møde blev fastlagt til fredag d. 
9. oktober kl. 18.00 i billardklubben - ikke nogen menu til denne komsammen - kun en flok bajere 
og så blev det da også til lidt kortspil  
 
Generalforsamling lørdag d. 4. januar 2020 kl. 17.00 i Arden Billard Klub: 
11 mand fremmødt - afbud fra en sygdomsramt Kromand  - Damborg fik lidt modvilligt 
dirigentklokken - formanden startede sin beretning med, at Kromanden desværre mellem Jul og 
Nytår var blevet ramt af en blodprop (vi fik senere sendt en lille videohilsen til ham ) - ellers ikke 
det store i formandens beretning, som blev godkendt  - fremlæggelse af regnskab, budget og 
"ugle-statistikker" - Rytter tog sin 3. tipsmestertitel - 1.300,- kr. udbetalt i gevinstpenge i denne 
omgang - Rytter, Carlo og Ejnar hensatte deres andel - tøjudvalget (læs: Ejnar) har haft et travlt 
2019  - efter talrige ture for Ejnar til TANG i Hobro og diverse prøvninger af tøj i Billarden 
afventer vi nu leverancen af vores nye polo-shirts - Ejnar indkalder til udlevering i den nærmeste 
fremtid  - under arrangementsudvalgets beretning kom der bl.a. forslag fra Ejnar om til juni at 
tage til Aalborg og se en af Danmarks EM-kampe på storskærm - Rytter foreslog en tur til Nordic 
Dart Masters i Forum i København d. 12. + 13. juni - der var genvalg til formanden, kassereren og 
udvalg  - kontingentet forbliver 275,- kr. pr. måned - Poker kom med forslag om at "nedlægge" 
ekstra tipsen, da den på 2 år har "kostet" os ca. 5.000,- kr. - i stedet skal de 4 tippere have et fast 
beløb, som de i stedet kan spille odds for - forslaget blev diskuteret, og enden på det blev, at de 4 
tippere får 800,- kr., som de enten spiller tips, lotto eller odds for - næste møde blev fastlagt til 
onsdag d. 8. april (onsdagen før Påske) kl. 18.00 i Billardklubben - Ruth havde hos Papa's Pizza & 
Kebab House i Skørping hentet Tyrkiske bøffer med godt med kartoffelbåde, peber- og 
bearnaisesauce til - lidt vel krydrede mente nogle (læs: Kim Vagn)  - og så var der kort-, rafle- og 
pokertid  
 
Aalborg Pirates - Esbjerg Energy / møde fredag d. 1. november 2019: 
9 mand var klar til afgang med toget mod Aalborg kl. 16.29 - der var afbud fra Rytter, Bajads og 
Berg - vel ankommet til Aalborg drog vi mod Den Bette Kro, hvor Damborg havde bestilt bord til 
os - efter madbestillingen blev vi enige om at holde et lille kort møde - vi skulle tage hensyn til de 
andre gæster, så mødet skulle foregå i stilhed, hvilket ikke altid helt blev overholdt… - Benny M 
påtog sig på trods af sit formandskab dirigenttjansen - ingen beretning fra hverken formanden, 
kassereren eller arrangementsudvalget  - Ejnar meddelte os, at Pusser (Savage Corner) ikke 
længere forhandler herretøj, så vi skal til TANG i Hobro for at få vores nye skjorter - Ejnar skal 
have vores størrelser, men han sender lige en mail rundt - vi fik trukket lod til næste års 
tipsrækkefølge ved hjælp af Benny M's geniale lodtræknings-app (med lidt hjælp fik vi det til at gå 
op ) - Rytter, Carlo, Benny M og Poker havde inden afgang mod Aalborg lavet den ekstra tips, 
hvilket senere skulle vise sig at udløse hele 128 kr. for 4 10'ere… - vores generalforsamling blev 
fastlagt til lørdag d. 4. januar 2020 i Arden Billard Klub - så blev maden serveret - en blanding 
mellem bøf, pariserbøf og æggekage blev skyllet ned med et par øl og enkelte skulle også lige have 



en velvoksen snaps til  - der blev taget et par taxier ud til Gigantium, hvor vi så Pirates 
"lammetæve" Esbjerg med 4-2 - de fleste af os i hvert fald - enkelte valgte at lave et 
forsvindingsnummer i løbet af kampen… 
 
Møde lørdag d. 31. august 2019 kl. 17.00 i Arden Billard Klub: 
10 mand fremmødt - afbud fra Berg og Kim Vagn - da ingen havde meldt ind på at ville afholde 
vores årlige grillfest med påhæng, blev der i stedet holdt et "ordinært" møde - Damborg og Carlo 
startede med at indkassere en bøde for ikke at møde op i vores skjorte - Damborg fik dirigenttjansen 
- beretninger fra formanden og kassereren - arrangementsudvalget (læs: Damborg) var denne gang 
overraskende forberedt - der blev foreslået en gang smørrebrød på Den Bette Kro i Vingårdsgade i 
Aalborg med efterfølgende ishockey mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy fredag d. 1. 
november - forslaget blev vel modtaget  - Ejnar havde nærmest været til modemesse i Milano  
og mødte frem med en stor mappe med et kæmpe udvalg af skjorter som forslag til ny "klubdragt" - 
der blev valgt en passende, og Ejnar arbejder videre - Kromanden og Ejnar havde lavet ekstra tips 
for Kromanden, Ejnar, Berg og Kim Vagn - 9 rigtige i opstillingen hvilket udløste 2 x 9'ere, 16 
rækker med én rigtig og en masse derimellem  - Kromanden & Jette kunne denne gang ikke 
afholde grillfest, da Jette skulle arbejde - Kromanden spurgte om årsagen til, at det kun er ham & 
Jette og til dels Ejnar & Greve, der byder ind på afholdelse, og om man skulle finde på noget 
andet/nyt - enkelt havde ikke pladsen til afholdelse - det blev også vendt at tage "ud" og spise - 
enden på det hele blev, at vi tager det op til næste år, når datoen nærmer sig  - næste møde bliver i 
forbindelse med vores ovennævnte ishockeyarrangement fredag d. 1 . november - denne gang var 
der kalvesteg stegt som vildt med diverse tilbehør fra Restaurant Messen i Aars - der var rigeligt så 
Bajads kunne tilmed få fyldt lidt i fryseren  - og denne gang var der ikke kun gang i kortene og 
raflebægerne - poker jetonerne blev efter en del tid i dvale fundet frem fra gemmerne  
 
Møde fredag d. 12. april 2019 kl. 18.00 i Arden Billard Klub: 
11 mand fremmødt - afbud fra Ejnar - i kraft af Benny M's egenskab af formand gik dirigenttjansen 
til Damborg - beretning fra Benny M som var lidt længere end vi har været vant til fra den tidligere 
formand  - beretning fra kassereren - den "sædvanlige"  beretning fra arrangementsudvalget - 
afbud fra Ejnar så intet fra tøjudvalget - han havde dog på forhånd sendt en mail, men vi blev enige 
om at lade det ligge til næste møde - Damborg, Bajads, Marinus og Baske afleverede deres bud på 
en god skilling til klubben i form af vores ekstra tips - det viste sig dog senere at være skudt helt 
ved siden af… - 9 rigtige i opstillingen  - Rytter nævnte, at vi skulle passe på ikke at "genere" 
billardklubbens medlemmer i forbindelse med afholdelse af vores møder - Rytter og Carlo, som 
begge er medlemmer af billardklubbens bestyrelse, tager det op på et bestyrelsesmøde der - vores 
grillfest blev fastlagt til lørdag d. 31. august kl. 15.00 hos Kromanden & Jette - så var der 
wienerschnitzel med hele svineriet fra Restaurant Messen i Aars - og derefter kom der gang i 
kortene og raflebægerne, hvor Poker viste hidtil usete evner med raflebægeret og holdt en lille 
legestue med Baske og Berg  
 
Generalforsamling fredag d. 4. januar 2019 kl. 18.00 i Arden Billard Klub: 
12 mand fremmødt - Benny M fik dirigentklokken - han startede med at foreslå, at der skulle vælges 
en ny formand, nu da Bette Svend havde trukket sig - efter lidt modvillighed fra Benny M fik han 
dog formandskabet, og vi blev hurtige enige om, at han godt kunne varetage både dirigent- og 
formandtjansen under dette møde  - han startede med at byde de 2 nye medlemmer, Marinus og 
Baske, velkomne - af gode grunde "udgik" formandens beretning - regnskab, budget og diverse 
"ugle-statistikker" fra Uglen blev fremlagt - Carlo tog tipsmestertitlen for andet år i træk og for 4. 
gang i alt - 1.100,- kr. udbetalt i gevinstpenge - Carlo og Ejnar valgte at hensætte deres gevinst - 
arrangementsudvalget vil arbejde videre med en tur til Hamburg i april eller maj… - Ejnars 
tøjudvalg havde haft mange og lange møder  og var kommet frem til at næste stykke beklædning 
kunne være en jakke - han vil prøve at skaffe en skjorte, som vi fik til vores jubilæum, til vores 2 
nye medlemmer - Benny M fik som tidligere nævnt formandskabet, og der var genvalg til alle 
øvrige poster - kontingentet forbliver uændret - trods de høje bølger ved mødet d. 3. november blev 
Rytters forslag 1 vedr. nyt bødesystem vedtaget uden større postyr - gevinst 0-499 kr. = 100 kr. i 
bøde - gevinst 500-999 kr. = 75 kr. i bøde - gevinst 1.000-1.499 kr. = 50 kr. i bøde - gevinst 1.500-
1.999 kr. = 25 kr. i bøde - gevinst 2.000 kr. og derover = 0 bøde - det blev ligeledes besluttet, at 



vores skjorte er fast dresscode - manglende dresscode giver en bøde på 25 kr. - vores vedtægter på 
vores hjemmeside, og også generelt, trænger til en revision - formanden, kassereren og Rytter skal 
have set på det til næste møde - og næste møde blev fastlagt til fredag d. 12. april kl. 18.00 i 
Billardklubben - Messen i Aars diskede denne gang op med en god gammeldags dansk bøf godt 
med løg, sovs, kartofler og rødbeder - fremragende - derefter: kortspil, rafling og billard  
 
Ekstraordinært møde søndag d. 16. december 2018 kl. 11.00 i Arden Billard Klub: 
8 mand fremmødt - afbud fra Kromanden og Damborg - eneste punkt på dagsordnen var Bette 
Svends og Karl Oskars (efter egne ønsker) udtrædelser af Arden Off-line - der var på forhånd 
kommet forslag på 4 emner til 2 kommende/nye medlemmer - Tommy Poulsen (Baske), Rune Toft 
(Marinus), Bjarne Johannesen (Bumle) og Kim Marckmann - Kim Marckmann var på forhånd 
blevet spurgt og havde takket nej tak - han vil dog gerne, hvis der bliver brug for det, være vores 
gæstekok  - derefter havde vi en afstemning mellem de resterende 3 - med overvældende flertal 
blev Baske og Marinus valgt som nye medlemmer af Arden Off-line - Marinus var også på forhånd 
blevet spurgt og var interesseret - Rytter ringede til Baske, som også var klar - dermed var der 
fundet 2 nye medlemmer  - det blev desuden vedtaget (og som vores vedtægter foreskriver), at 
Bette Svend og Karl Oskar hver især får deres del af klubbens formue udbetalt, hvilket p.t. er ca.  
1.000,- kr. pr. mand - det blev også besluttet, at Baske og Marinus ikke skal betale noget for at 
træde ind i klubben - det hele var, krydret med et par øl, vel overstået på en lille times tid. 
 
Møde lørdag d. 3. november 2018 kl. 18.00 i Arden Billard Klub: 
11 mand fremmødt - afbud fra Rytter - Benny M tog dirigentklokken - de efterhånden 
rutineprægede indslag fra formanden, kassereren og diverse udvalg - der blev trukket lod til næste 
års tipsrækkefølge - Rytter havde fremsat et forslag om ændring af vores bødesystem, og så var det 
rutineprægede ellers væk… - forslaget gav anledning til mange og til tider højlydte diskussioner - 
der blev sågar undervejs luftet en tanke om at trække sig fra klubben…??? - enden på det hele blev 
en afstemning, om der overhovedet skulle ændres noget - 4 stemte imod ændringer, 6 stemte for 
ændringer, mens 1 undlod at stemme - til generalforsamlingen til januar skal vi så have set på, hvad 
ændringen skal være - og generalforsamlingen blev fastlagt til fredag d. 4. januar 2019 - Bajads', 
Bette Svends, Damborgs og Kromandens ekstra tips viste sig senere på aftenen at kaste hele 32 kr. 
af sig  - maden var fra Restaurant Messen i Aars: oksesteg med godt med tilbehør til - 
afslutningsvis: kort + billard   
 
Grillfest lørdag d. 18. august 2018 kl. 15.00 hos Kromanden & Jette: 
11 mand deltog (Kim Vagn & Tina stødte til lidt senere) - afbud fra Damborg - damerne var 
repræsenteret ved Jette, Anja, Greve, Birgitte, De (Bergs veninde fra Thailand) og Tina - det 
sædvanlige til mødet  - Benny M tog dirigentklokken - ultra korte indlæg fra formanden, 
kassereren, arrangementsudvalget og tøjudvalget - dog havde den eneste tilstedeværende fra 
arrangementsudvalget, Carlo, tænkt på en tur til Bramslev Bakker - sådan en gang pis at fyre af  - 
der kom et forslag fra Rytter om at ændre vores bødesystem til næste år - dette gav lidt snakken 
frem og tilbage, og vi blev enige om at fortsætte snakken til næste møde  - Poker, Rytter, Carlo og 
Berg havde lavet den ekstra tips, som senere på aftenen viste at kaste hele 28,- kr. af sig… - næste 
møde er fastlagt til lørdag d. 27. oktober - det bliver nok i Billarden  - så var der blevet tid til en 
ny omgang makkeryatzy-turnering - 7 hold alle mod alle og forhåndsfavoritterne Carlo og Poker 
viste sig som ventet at være alt for overlegne og løb med sejren  - madtid: wienerschnitzel med 
hele svineriet fra Restaurant Messen i Aars, dessertkager fra AB og den obligatoriske Irske Kaffe - 
Kromanden og Carlo havde denne gang stået for indkøbene, så der var også indkøbt Gin  
 
Møde onsdag d. 28. marts 2018 kl. 18.00 i Arden Billard Klub: 
9 mand fremmødt - afbud fra Ejnar og fra de 2 "thailændere" Bette Svend og Berg - vi er begyndt at 
holde nogle korte møder, men dette er vist en rimelig kandidat til 1. pladsen  - Benny M tog 
dirigentklokken - formandens beretning kunne vi ikke rigtig få grundet hans fravær - kassereren var 
grundet enormt arbejdspres på Rockwool  heller ikke synderligt forberedt, så dette var også 
hurtigt overstået - arrangementsudvalget valgte at springe over deres beretning... - Ejnar, Karl 
Oskar, Kim Vagn og Benny M afleverede deres bud til vores første ekstra tips, som bliver spillet på 
lørdag d. 31/3 - vores næste møde er vores grillfest, som jo er fastlagt til lørdag d. 11. august - vi 



mangler blot et afholdelsessted ??? - det hele var vist overstået på et kvarters tid  - og så kom en 
ung fyr fra Madværkstedet løbende med vores skinkeschnitzler med pommes sauté, bearnaisesauce 
og en lille smule salat  - mødet sluttede på traditionel vis med kort- og billardspil  
 
Generalforsamling lørdag d. 6. januar 2018 kl. 18.00 i Arden Billard Klub: 
9 mand var til stede - afbud fra Ejnar og de sygdomsramte Kromanden og Karl Oskar - Benny M 
påtog sig uden større postyr dirigenttjansen - endnu engang en beretning fra formanden, hvor han 
opfordrede os til at tage os sammen  - regnskab, budget og diverse "ugle-statistikker" fra Uglen 
blev fremlagt - arrangementsudvalget... - ja se de mange foregående referater  - intet fra 
tøjudvalget, da Ejnar var fraværende - Carlo snuppede sin 3. titel som tipsmester - 300,- kr. udbetalt 
pr. mand - genvalg til alle mand på alle poster - kontingentet bliver der ikke rørt ved - vores formue 
er pæn stor, så det blev diskuteret om vi skal udbetale mere i gevinst og køre med minus-regnskab, 
eller vi skal opbygge en formue m.h.p. vores 25-års jubilæum - også forslag om at lave en månedlig 
ekstra betaling pr. medlem til år 2022 - vi blev enige om at tage det op senere, men der skal heller 
ikke gå for lang tid, for lige pludselig har vi eksisteret i 25 år  
Menuen denne gang bestod af biksemad med godt med bearnaisesauce og rødbeder til leveret af 
Madværkstedet - kødet var blevet erstattet af pølserester, men kvalitetsmæssigt var det ganske 
udmærket - mængdemæssigt manglede der heller ikke noget - der blev i hvert fald til en madpakke 
til både Bajads og Berg  - så blev der spillet kort - og ingen billard denne gang... 
 
Møde søndag d. 5. november 2017 kl. 10.00 i Arden Billard Klub: 
Et lidt utraditionelt, hasteindkaldt møde, da arrangementsudvalget ikke havde kunnet finde et 
passende arrangement til afholdelse af møde - 8 mand mødte op - Rytter, Damborg, Bajads, Benny 
M, Ejnar, Karl Oskar, Berg og Poker - nok grundet det tidlige tidspunkt blev der til dette møde 
disket op med både øl og sodavand... - vi startede med at trække lod til næste års tipsrækkefølge - 
pga. indkommet forslag fra Kim Vagn blev alle mødedatoer til næste år fastlagt - vi starter med 
generalforsamlingen  lørdag d. 6. januar 2018 kl. 18:00 i Billardklubben - så tager vi onsdag d. 
28. marts (onsdagen før Påske), grillfest lørdag d. 11. august og endelig lørdag d. 27. oktober  - så 
blev Ejnars forslag om noget ekstra tips diskuteret - vi blev enige om, at de 4 første tippere i 2018 
tipper til 2. møde, de 4 næste til grillfesten og de 4 sidste tippere tipper til det 4. og sidste møde - 
systemet bliver R 0-7-16 med 3 x matematiske helgarderinger og 1 x matematisk halvgardering 
tilføjet - 864,- kr. pr. omgang - vi lader fremtiden vise, hvad det kan kaste af sig af gevinster  - 
intet møde uden et spil - det blev lige til en omgang Klørpigen  
 
Grillfest lørdag d. 12. august 2017 kl. 15.00 hos Ejnar & Greve: 
11 mand deltog (Carlo & Anja stødte til lidt senere) - afbud fra en sygdomsramt Karl Oskar - 
damerne var repræsenteret ved Jette, Greve, Birgitte og Anja - vi startede med et efterhånden 
kendetegnende kort møde - Benny M valgt til dirigent - kort men kontant udmelding fra formanden 
om, at det går ad helvede til - vi vinder ikke nok - men lad os nu se, om ikke vi kan gøre formanden 
i lidt bedre humør og vinde lidt kroner  - indlæg fra kassereren bl.a. om vores netop afholdte 
jubilæum - også det sædvanlige fra arrangementsudvalget  - endnu en gang ros til Ejnar for vores 
nye skjorter - til næste møde skal vi have færdigbehandlet Ejnars forslag fra sidste møde ang. 
"Beløb til de 3 bedste tippere" - næste møde blev ikke endeligt fastlagt - det bliver en gang i 
efteråret i forbindelse med en Superligakamp enten i Aalborg, Hobro eller Randers - vi hører 
nærmere fra arrangementsudvalget - sidste års "Ugle" var jo sygdomsramt, så Ugle-quizzen udgik - 
og det danske sommervejr er jo heller ikke det bedste så ingen Kongespilsturnering i regnen  - til 
gengæld fik vi arrangeret en makkeryatzy-turnering - der blev spillet alle mod alle, og efter nogle 
intense og medrivende kampe kunne Berg og Kim Vagn lade sig hylde som vindere - så blev der tid 
til noget føde - Kromanden havde medbragt et par kamfileter fra AB - Madværkstedet leverede 
flødekartofler, salat og brød - øl var indkøbt og vin og whiskey var der rigeligt tilbage af fra vores 
jubilæumsfest  
 
20-års jubilæum lørdag d. 1. april 2017 i Myhlenbergs kantine: 
Alle 12 mand var klar til jubilæumsfest - Benny M valgt til dirigent - sædvanen tro var der korte 
beretninger fra formanden, kassereren og arrangementsudvalget - dog havde kassereren haft et par 
søvnløse nætter, da Carlo havde fået udleveret klubbens dankort i forbindelse med indkøb til vores 



jubilæumsfest  - Ejnar fik stor ros for arbejdet med vores nye skjorte, som alle selvfølgelig bar i 
dagens anledning - Ejnar havde pr. mail sendt et forslag om, at de 3 bedste tippere det følgende år 
skal have et beløb, som de så får lov at spille for - forslaget blev vel modtaget, og vi blev enige om 
at arbejde videre med det til næste møde - grillfesten blev fastlagt til lørdag d. 12. august - og så var 
vi klar til modtagelsen af damerne og vores indbudte gæster - damerne var repræsenteret ved Lene 
Ruth, Jette, Anja, Ninee og Birgitte - og de indbudte gæster blev udgjort af Lene (Pokermor), 
Bumle, Baske, Chong, Flemming (Den Røde Murer), Flemming Oppelstrup, John Hansen og Store 
Knold - lidt senere dukkede Per Bonde op sammen med en kammerat fra Århus og J. P. fra England 
- vi startede med sild og pølsebord fra Madværkstedet - drikkevarer var der bestemt ikke mangel på 
 - det hele sluttede af med hottere - KANON dag. 
 
Generalforsamling lørdag d. 7. januar 2017 kl. 18.00 i Arden Billard Klub: 
11 mand var til stede - afbud fra den berejste Benny M - og I Benny M's fravær tog Damborg nok 
engang dirigenttjansen - formandens beretning var nærmest en tro kopi af sidste års beretning - han 
gav en opsang til os alle, men roste samtidigt Damborg  - regnskab, budget og diverse "ugle-
statistikker" fra Uglen blev fremlagt - arrangementsudvalget vil arrangere en tur til ishockey fredag 
d. 24. februar - mere herom i en mail senest d. 1. februar  - Ejnar var mere forberedt end længe set 
- der var online præsentation af diverse skjorter, og valget faldt på en "Plum Millen Comfort Fit"  
- Ejnar arbejder videre med sagen - Damborg blev for 8. gang kåret som tipsmester - intet mindre 
end imponerende - 1.500,- kr. blev udbetalt pr. medlem - alle blev genvalgt til diverse poster, selv 
om formanden gerne så en anden træde i hans sted - kontingentet forbliver uændret - vores 20-års 
jubilæumsfest blev flyttet fra d. 8. april til d. 1. april - der blev snakket frem og tilbage om diverse 
muligheder for afholdelsen - enden på det hele blev, at der blev nedsat et "jubilæumsudvalg" 
bestående af Rytter, Kromanden, Carlo og Poker, som arbejder videre med planlægningen - 
mødet/generalforsamlingen blev kortvarigt afbrudt af indtagelsen af en wienerschnitzel som ved 
sidste års generalforsamling - kvaliteten fra sidst blev dog ikke helt fuldt op... - og så var der dømt 
kortspil, billard og musik   
 
Møde lørdag d. 29. oktober 2016 kl. 18.00 i Arden Billard Klub: 
8 fremmødte - afbud fra Kromanden, den i Australien udsendte Carlo, 60-års fødselaren Benny M 
og et sent afbud fra Ejnar pga. fuldesyge... - vi startede med en plankebøf med diverse tilbehør 
leveret af Madværkstedet - Damborg tog frivilligt i Benny M's fravær dirigentklokken - igen korte 
beretninger fra formanden og kassereren - arrangementsudvalget foreslog et tur til ishockey mellem 
Aalborg og Frederikshavn enten d. 30. december eller d. 21. januar - vi hører nok nærmere  - 
forslag fra Rytter om at invitere alle tidligere turdeltagere til at deltage i et møde en gang årligt - vi 
har 20-års jubilæum til næste år, og det vil vi fejre lørdag d. 8. april - damerne skal inviteres med, 
og nærmere planlægning vil blive foretaget til generalforsamlingen, som samtidig blev fastlagt til 
lørdag d. 7. januar 2017 kl. 18.00 i Arden Billard Klub - der blev trukket lod til næste års 
tipsrækkefølge - Ejnar lægger ud i januar - der blev hentet whiskey i Spar, og køleskabet var fyldt 
op med øl  - der blev rykket i kortene, og Berg og kassereren var denne gang de eneste, der tog et 
pot billard. 
 
Grillfest lørdag d. 13. august 2016 kl. 15.00 hos Kromanden & Jette: 
Alle 12 medlemmer deltog  - damerne var repræsenteret ved Jette, Anja, Birgitte, Pusser, Ninee 
og Lene Ruth - vi startede med et kort møde efterfulgt af Ugle-quizzen - som forsvarende "Ugle" 
var det Rytter, som stod for spørgsmålene til året quiz - ny vinder og "Året Ugle" og vinder af en 
æske chokolade blev Karl Oskar  - derefter var der revancheturnering i Kongespil - 4 hold 
dystede og efter omspil løb Anja, Damborg, Bajads og Berg af med sejren - og i år var der en 
præmie til vinderne i form af en flaske Gajol  - så var det blevet tid til lidt mad, som i år bestod af 
en Sommerbuffet med skinke og laksemousse til forret, oksefilet og kamfilet med diverse kartofler 
og salater til til hovedret samt frugtsymfoni til dessert - hele herligheden blev leveret af Astrup Kro 
- selvfølgelig var der også købt ind til den obligatoriske Irske Kaffe - og øvrige drikkevarer var der 
selvfølgelig også rigeligt af  - og så var der ellers gang i snakken, hyggen og musikken, som for 
de mest hærdedes vedkommende først sluttede et godt stykke ud på natten  
Møde: vores møder kan efterhånden koges ned til et ganske kort referat - Benny M valgt til dirigent 
- korte indlæg fra formanden og kassereren - arrangementsudvalget og tøjudvalget arbejder 



videre... - næste møde blev fastlagt til lørdag d. 29. oktober sandsynligvis med afholdelse i Arden 
Billard Klub. 
 
Møde lørdag d. 16. april 2016 kl. 18.00 i Arden Billard Klub: 
10 fremmødte (Rytter kom lidt senere) - afbud fra Karl Oskar og Kim Vagn - Benny M tog frivilligt 
dirigentklokken  - og bedst som vi troede formandens beretning ikke kunne blive kortere, tog vi 
ganske fejl... - kassererens beretning blev også taget på rutinen - ved arrangementsudvalget 
fremlæggelse kom vi ind på en tur til Dortmund - der arbejdes videre  - Ejnar arbejder også videre 
mht. nyt tøj - Kromanden sagde, at han og Jette gerne vil lægge hus til grill-/sommerfesten, så er 
han nemlig fri for at spekulere på, hvordan han skal komme hjem  - datoen blev fastlagt til lørdag 
d. 6. august - Damborg har rundt de 40, så der var en lille gave til ham - så blev der indtaget en stor 
bøfsandwich leveret af Madværkstedet - der blev hentet en flaske whiskey i Spar til en gang Irsk, og 
øl var der rigeligt af på matriklen - der blev spillet nogle spil Muhl, og så var der også gang i de lidt 
sjældnere spil som Stavost og det gode gamle Murerbalje  - der blev selvfølgelig også spillet et 
pot billard.   
 
Generalforsamling lørdag d. 2. januar 2016 kl. 18.00 i Arden Billard Klub: 
Alle 12 mand var til stede - vi startede med en pæn stor wienerschnitzel med godt med kartofler, 
smørsovs og RIGELIGT  med ærter til - herlighederne blev leveret af Madværkstedet - 
generalforsamlingen startede som så mange gange før med, at Benny M blev valgt til dirigent  - 
formanden kom i sin beretning bl.a. ind på, at det var for dårligt af alle mand, at vi skal helt tilbage 
til 2003 for at finde Damborg's gevinst på over 6.000,- kr. - han mener, vi skal tage os gevaldigt 
sammen og få spillet nogle flere kroner ind  - kassereren fremlagde regnskab og budget - der var 
selvfølgelig også de sædvanlige "ugle-statistikker" fra Rytter - ikke meget nyt fra 
arrangementsudvalget - Ejnar vil i 2016 arbejde på en sweatshirt eller t-shirt - Rytter blev for anden 
gang i Arden Off-line's historie hyldet som tipsmester - der var en tusse til udbetaling pr. mand - der 
var med applaus genvalgt til alle på alle poster - kontingentet forbliver uændret - og så blev der 
diskuteret lidt frem og tilbage mht. tilslutning til arrangementer, tilskud til disse, og hvad/hvor 
meget der skal med i budgettet - vi blev enige om, at der for fremtiden skal lidt gevinster, tilskud og 
udbetaling af gevinster med i budgettet - næste møde blev ikke endegyldigt fastlagt, men det bliver i 
april og kommer temmelig sikkert til at involvere en fodboldkamp med deltagelse af AaB  - den 
endelige dato besluttes, når Superligaens kampprogram er fastlagt - og så blev der rykket i nogle 
kort og spillet et enkelt pot billard eller to, hvilket var meget nærliggende afholdelsesstedet taget i 
betragtning  
 
AaB-Hobro / møde søndag d. 1. november 2015: 
10 mand mødte ind til afgang ved halv 11-tiden fra Arden Station - der var afbud fra Bajads og Karl 
Oskar - efter en togtur med indtagelse af et par kringler, ankom vi til Vestbyen og drog de få 
hundrede meter mod Munken - her troede vi, vi kunne komme til at afholde et lille møde, men 
Munken er en velbesøgt beværtning, så der var ikke rigtig mulighed for at få plads eller ørenlyd til 
afholdelse af et møde - vi fik dog trukket lod til næste års tipsrækkefølge og fastlagt 
generalforsamlingen til lørdag d. 2. januar 2016 kl. 18.00 med afholdelse i Arden Billard Klubs 
lokaler - hvad menuen kommer til at bestå af, finder vi ud af, når tiden nærmer sig - så blev der 
ellers oprettet 2 raflehold, og Munken var så venlige at sørge for, vi fik lidt at spise (der blev sat lidt 
flæskesvær ved hvert bord ) - efter nogle runders rafling var der afgang mod stadion, hvor AaB 
fik vist, hvem det er, der bestemmer i Nordjylland - en suveræn 6-0 sejr fik at varme os på  - efter 
kampen drog vi atter mod Arden - der var jo arbejdsdag for de fleste dagen derpå - alligevel skulle 
enkelte lige på Vognen og have den bagerste  
 
Grillfest lørdag d. 8. august 2015 kl. 15.00 hos Kromanden & Jette: 
Alle 12 medlemmer deltog  - damerne var repræsenteret ved Jette, Anja, Ninee, Greve, Birgitte, 
og Pusser - dagen startede med en lille turnering i Kongespil, som efter en række intense og 
spændende kampe fandt sine vindere i Ninee, Damborg og Carlo - efterfølgende var der lavet en 
tips 13, eller en ugletips om man vil, der handlende lidt om klubbens medlemmer og klubben - 
vinderen og titlen som "Året Ugle" blev selvfølgelig Rytter (Uglen) med 11 rigtige  - der var 2 øl 
til Rytter i præmie, hvilket afstedkom højlydte protester fra specielt Damborg og Carlo, da der ikke 



havde været nogen præmie til dem for sejren i Kongespillet  - efter et lille kort møde satte vi os til 
bordet og nød maden, som Jette havde haft med fra sit arbejde i Restaurant Messen i Aars - 
spinatroulade med rejer og kyllingesalat med bacon til forret efterfulgt af cuvettesteg samt kamsteg 
med diverse tilbehør til hovedret - desserten bestod af den efterhånden obligatoriske Irske Kaffe  - 
så blev der ellers hygget videre til ud på natten - hvor længe har referenten ikke helt styr på, da han 
måtte hjem og sove ved halv 2-tiden, hvor der stadig var gang i den, og der var kommet gæster i 
form af Jens Kragelund og Poul Thrysøe    
Møde: mødet gik som efterhånden mange af vores møder har udviklet sig  - Benny M valgt som 
dirigent - korte indlæg fra formanden og kassereren - arrangementsudvalget arbejder videre  - lidt 
nyt/anderledes var der dog - Ejnar havde vores nye cardigan med til de, som ikke havde fået den 
afhentet - han udtrykte også sin skuffelse over vores manglende fremmøde til hans indkaldte 
prøvning af tøj på Vogn 12 (og det er da vist berettiget ) - næste møde blev fastlagt til weekenden 
d. 7. eller 8. november, hvor Damborg kan skaffe VIP-billetter til os til kampen SønderjyskE-AaB i 
Haderslev - og så gik vi til bords  
 
Randers-AaB / møde mandag d. 6. april 2015 (2. Påskedag): 
9 mand mødte ind på Vogn 12 ved 16-tiden - der var afbud fra Bajads, Benny M og Karl Oskar - 
Tue Munk var med som ”gæst” - efter et par øl tog 7 mand toget, mens Rytter selv kørte, og han tog 
Bette Svend og Berg med - vi mødtes igen alle mand ved Vesterbro’s Bodega - her viste Rytter og 
Carlo os andre nogle af billardspillets finurligheder , inden vi gik i gang med mødet - et kort 
møde med de sædvanlige "korte" fremlæggelser  - dog havde tøjudvalget (læs: Ejnar) fået købt en 
trøje til os - desværre hørte referenten ikke meget af Ejnars "tale", da han var på toilet for Gud ved 
hvilken gang... - ellers blev den manglende deltagelse af stort set de samme medlemmer, som 
oftest melder afbud, diskuteret lidt - alle var enige om, at der kun kan opfordres til at støtte op om 
klubbens arrangementer - Kromanden meddelte, at han og Jette gerne vil afholde vores sommerfest 
- der findes en dato i nærmeste fremtid, som så meldes ud - så var der ellers afgang mod stadion, 
hvor vi overværede en 1-1 kamp, som nok ikke går over i historiebøgerne... 
 
Generalforsamling lørdag d. 3. januar 2015 kl. ca. 17.45 på Bella Italia i Støvring: 
10 fremmødte - afbud fra den ferieramte Kromand + et sent afbud fra Kim Vagn, som havde fået 
tynd mave... - der var afgang fra Arden Station med tog kl. 17.23 med Støvring som mål - Karl 
Oskar kørte selv - vel ankommet til Bella Italia fik vi anvist vores eget lille mødelokale - fornemt - 
alle bestilte en 3-retters menu og dertil en omgang fadbamser - Carlo og Rytter skulle dog ha' vin til 
maden, da Carlo IKKE kan spise en rejecocktail uden hvidvin og IKKE kan spise en bøf uden 
rødvin  - efter endt indtagelse af en ganske udmærket menu og samtidig afholdelse af vores 
generalforsamling, kørte Karl Oskar sikkert Benny M og Berg til Arden, mens de øvrige drog 
videre mod Platon Bodega - her blev der spillet nogle ganske få omgange 7-mandsrafling, inden det 
sidste tog mod Arden skulle nås - vel tilbage i Arden var folk ikke til mere, og de fleste valgte at 
drage hjemad - dog skulle Carlo og Rytter lige ha' den sidste på Vognen  
Generalforsamling: Benny M valgt som dirigent  - årsberetning fra formanden, som vanen tro 
ikke indeholdt de store overraskelser  - han havde mere travl med at kommentere Rytters tips i 
første uge af 2015  - fremlæggelse af regnskab, balance og budget ved kassereren - Rytter havde 
også, som det efterhånden er tradition, lavet diverse "ugle-statistikker" - denne gang havde 
kassereren dog på forhånd nærstuderet de forskellige skemaer, og han havde fundet en fejl ved 
Bajads' gevinst i 2001... - efterfølgende mente Carlo, at kassereren skulle til at få sig et liv  - 
arrangementsudvalget (læs: Damborg ) havde medbragt en seddel med diverse forslag til 
Hamburg-, Hobro- og AaB-kampe - det blev efterfølgende vedtaget, at vi drager til Randers 2. 
Påskedag og ser Randers mod AaB - dette bliver samtidig datoen for vores kommende møde - der 
blev også snakket om en "frivillig" Liverpool-tur til efteråret, hvor Carlo kan drage nytte af sine 
forbindelser - Savage Corner kan ikke rigtig fremskaffe de ønskede størrelser til vores kommende 
trøje, men tøjudvalget ved Ejnar har kontakt til 3 butikker i Hobro - han indkalder, når der er noget 
klar til afprøvning - Damborg blev for 7. gang hyldet som tipsmester - flot - 1.300,- kr. blev udbetalt 
til hvert medlem - der var genvalg til alle, der var på valg  - kontingentet blev der ikke pillet ved - 
næste møde bliver som tidligere nævnt mandag d. 6. april (2. Påskedag) - det bliver jo nok noget 
med en togtur og et møde på en beværtning i Randers  
 



Møde lørdag d. 4. oktober 2014 kl. 17.00 på Vogn 12: 
11 fremmødte - afbud fra Carlo - menu: der blev bestilt mad fra Madværkstedet - plankebøffer, 
stjerneskud + 1 enkelt bøfsandwich (til Rytter da han er medlem af en bøfsandwichgruppe på 
Facebook ) - Benny M blev vanen tro valgt som dirigent - Bette Svend fremlagde sin vel nok 
korteste formandstale til dato  - kassererens beretning var der heller meget nyt i  - 
arrangementsudvalget arbejder også fortsat på en Hamburg-tur - jeg er bange for at det kan gå hen 
og blive en kanon tur - der er i hvert fald blevet arbejdet/snakket om denne tur i et pænt stykke tid 
 - tøjudvalget ved Ejnar havde medbragt 2 trøjer fra Savage Corner til afprøvning - vi blev enige 
om kun at få Pusser's og vores eget logo på � Ejnar arbejder videre - dernæst var der stor 
diskussion om vores fremtidige møder - efter forskellige forslag og snakken frem og tilbage, blev 
der vist nok enighed !!! om at holde vores generalforsamling enten på Vognen eller et andet sted 
med spisning, vores grillfest/sommerfest og så et forårs- og efterårsmøde med bold til det ene møde 
og på Vognen det andet - generalforsamling blev så efterfølgende fastsat til lørdag d. 3. januar 2015 
- forslagene til mødested var blandt andet Rold Gl. Kro eller Bella Italia i Støvring - vi finder stedet 
når datoen nærmer sig  - og så kom der ellers gang i de forskellige spilleaktiviteter (som 
sædvanligt fristes man til at sige ). 
 
Møde ( grillfest… ) lørdag d. 26. juli 2014 kl. 12.00 hos Rytter & Ruth: 
11 fremmødte – afbud fra Berg – menu: Rytter havde tændt op i grillen – da vi ikke rigtig syntes, at 
Stabelpladsen var et passende sted til afholdelse af en grillfest i ARDEN OFF-LINE regi, og der 
ikke var lokation andetsteds til afholdelse af en grillfest, blevet dagen i stedet til et møde efterfulgt 
af en AaB-kamp – damerne blev dermed syltet, men så kan de jo glæde sig ekstra meget til næste år 
 – Benny M blev sædvanen tro valgt som dirigent – de ”obligatoriske” beretninger fra formanden 
og kassereren  – arrangementsudvalget arbejder også sædvanen tro videre med diverse 
arrangementer  – derimod var der nyt fra tøjudvalget ved Ejnar – han er ved at lægge sidste hånd 
på en aftale med Pusser ang. en strikketrøje – der var forslag om, at vi skal ha’ faste datoer til vores 
møder, grillfest osv. – Rytter kom med forslag om at nedsætte et ”påhængsudvalg”  – både faste 
datoer og påhængsudvalg løb dog mere eller mindre ud i sandet… – vi fandt dog frem til at næste 
møde skal afholdes lørdag d. 4. oktober – så stødte Baske, Pot, Røde og Bumle til for lige at fortære 
et par pølser, inden turen gik mod Aalborg for at se AaB lammetæve FCM 2-0  – efter kampen 
tog de fleste hjem, mens nogle enkelte blev i Aalborg for at gøre byen usikker – bl.a. Kromanden og 
Carlo hvilket udmøntede sig i en tatovering på brystet af hjerteklubben   
 
Møde lørdag d. 12. april 2014 kl. 12.30 på Vogn 12: 
8 fremmødte – afbud fra Carlo, Bette Svend, Karl Oskar og Berg – menu var der intet af, vi nøjedes 
med en øl, som klubben ikke engang gav  – Ronnie Borup vandt på spillemaskinerne, så han 
sponsorerede – kassereren havde ikke fået dagsordenen med, så Benny M måtte tage dirigentrollen 
på rutinen – denne har han jo også en del af, så det gik upåklageligt – formanden var ikke til stede, 
så det var hurtigt videre til næste punkt – kort beretning fra kassereren om gevinster og økonomi – 
første udvalgsberetning var fra tøjudvalget ved Ejnar, som dog ikke havde meget at berette  – det 
blev besluttet, at der ikke er dresscode til vores møder, før vi har fået noget nyt beklædning (man 
må selvfølgelig gerne møde op i noget af vores tøj for at støtte vores sponsorer) – kort beretning fra 
arrangementsudvalget som fortsat arbejder på en Hamburg- eller Berlin-tur – grillfesten blev 
fastlagt til lørdag d. 26. juli – forslag fra Ejnar om at starte på Stabelpladsen, hvor der i nær fremtid 
vil blive opstillet nogle pizzaovne – hvad der derefter skal ske, og hvor står stadig hen i det uvisse 
 – efter dette korte møde var vi klar til afgang mod Hobro med tog for at se Hobros videre march 
mod Superligaen – Bajads blev hjemme, da han ikke var helt på toppen, men de resterende 7 var 
klar… – marchen mod Superligaen for Hobros vedkommende led dog et knæk, da de måtte 
indkassere et nederlag på 1-2 til AB – efter kampen blev det til et besøg på Vognhjulet, inden dagen 
for enkeltes vedkommende blev afsluttet med et besøg på Vognen  
 
Generalforsamling lørdag d. 11. januar 2014 kl. 17.00 i kælderen på Vogn 12: 
10 mand deltog – afbud fra Ejnar og Kim Vagn – menu: flæskesteg med diverse tilbehør leveret af 
Kurt Andreasen og som smagte aldeles glimrende (også selvom Rytter nærmest ikke havde fået 
andet at spise hele julen ). 



Generalforsamling: Benny M valgt som dirigent – aflæggelse af årsberetning fra formanden som 
trods visse bulletiner om en fyldig og velforberedt beretning måske ikke var så velforberedt endda 
 – fremlæggelse af regnskab, balance og budget ved kassereren – Rytter havde endnu engang 
lavet diverse ”ugle-statistikker”  – arrangementsudvalget var også endnu engang velforberedte – 
der var forslag om 2 Hobro-kampe, Aalborg-håndbold og en Hamburg-tur – der var stemning for 
kampen Hobro-Silkeborg fredag d. 28. marts, som så samtidig blev datoen for vores næste møde – 
der var ligeledes bred interesse for en ny Hamburg-tur, som arrangementsudvalget vil arbejde 
videre med – Ejnar var fraværende, så der var intet nyt fra tøjudvalget – Carlo blev for anden gang i 
klubbens historie hyldet som tipsmester – der blev udbetalt et rekordstort beløb pr. mand: 1.700,- 
kr.  – kontingentet blev der ikke ændret på = fortsat 275,- kr. – pga. stor udgift og lille indtjening 
på vores jackpot-lotto blev det besluttet at ændre systemet d.d. fra C20-80 til C20-20 – næste møde 
blev som tidligere nævnt fastsat til fredag d. 28. marts med afgang fra Arden lidt i kl. 16, møde i 
toget eller et sted i Hobro , spisning på Fu Lin og med efterfølgende kamp mellem Hobro og 
Silkeborg – hvad, der derefter må ske, må stå hen i det uvisse… 
 
Randers-AaB / møde fredag d. 20. september 2013: 
9 mand var klar til afgang kl. 15.46 fra Arden Station – der var afbud fra Kromanden, Benny M og 
Karl Oskar – Lasse Hansen, Lasse K., Morten Hald og Troels Andersen var med som ”gæster” + en 
flok oldboys spillere fra Jarl gjorde os selskab i toget – vel ankommet til Randers begav vi os straks 
hen mod Vesterbro’s Bodega – her skulle vi så holde et lille møde, men da der straks var kommet 
gang i drikkeriet, snakken og billardspillet, blev det denne gang til et ultrakort møde  – vi fik dog 
lige trukket lod om næste års tipsrækkefølge, men ellers ikke meget andet – vi fik heller ikke fastsat 
en dato for vores generalforsamling, men mon ikke vi får styr på det  – kampen Randers-AaB: ja 
AaB måtte rejse hjem med et nederlag på 3-2 efter en ok start, men hvor det siden hen kneb lidt – 
efter kampen havde referenten ikke rigtigt styr på sine ”whereabouts”, så referatet slutter lige så 
stille her… 
 
Grillfest lørdag d. 17. august 2013 kl. 14.30 hos Svend & Ninee: 
11 fremmødte – der var afbud fra Rytter - damerne var repræsenteret ved Jette, Anja, Ninee, 
Birgitte♥, Supin og Pusser – vi mødtes på p-pladsen foran Savage Corner for i samlet flok at cykle 
til Rold (enkelte valgte dog at ta’ turen i bil ) – i Rold blev vi på det gamle Rold Stadion modtaget 
af Inga & Arne, som introducerede os for en omgang Krolf – efter en veloverstået 12-hullers runde, 
hvor Kim Vagn viste sig som den bedste (det har jeg lovet ham at skrive ), blev der indtaget en øl 
eller to, hvorefter turen atter gik mod Arden – hos Svend & Ninee blev der først holdt møde, hvorpå 
Ninee serverede en omgang meget velsmagende hjemmelavede forårsruller – derpå blev der 
indtaget en menu fra Krastrupsøgaard bestående af laks til forret efterfulgt af ”lidt blandet kød ” 
med diverse tilbehør til hovedret – desserten bestod af softice fra Vebbestrup med Pusser’s 
jordbærmousse til – afslutningsvis lavede Pusser en hel del Irsk Kaffe, som måske havde en lidt 
skidt virkning… – i hvert fald måtte værten / formanden strække våben ved 10-tiden  – ellers blev 
der hygget til et stykke efter midnat, og det blev da vist også til en lille dans til sidst – der var 
enkelte, som åbenbart ikke havde fået nok, så aftenen / natten blev sluttet af med et besøg på 
Vognen (Anja, Carlo, Damborg, Ejnar og Kim Vagn ). 
Møde: Benny M valgt som dirigent – nok en gang korte indlæg fra formanden og kassereren – vores 
arrangementsudvalg blev rost for en forrygende tur til Hamburg, som alle vist var enige om godt 
måtte gentaget – evt. kan turen også gå til Berlin – arrangementsudvalget vender tilbage med mere 
 – Damborg foreslog næste møde kunne kombineres med en tur til en kamp i Hobro, nærmere 
bestemt mod Vejle fredag d. 20. september – dette var der hurtigt stemning for (kampen er dog 
efterfølgende blevet flyttet til torsdag d. 19. september, så vi ta’r Randers – AaB i stedet ) – og 
efter lidt småsnak om løst og fast og en enkelt  øl var vi ellers klar til at gå til bords sammen med 
damerne  
 
Hamburg-tur / møde fredag d. 5. april til søndag d. 7. april 2013: 
Rytter, Kromanden, Damborg, Carlo, Ejnar, Poker, Berg og Kim Vagn fra klubben + John Hansen 
var deltagerne på denne forrygende tur til Hamburg – der var afgang fra Arden fredag ved 
middagstid, og toget havde knap forladt stationen før kortene var fundet frem  – efter ankomst til 
Hamburg og indkvartering på Park Inn blev Hamburgs indre by indtaget – først blev et af de mere 



”lumre” etablissementer besøgt, hvorefter en mere sober Bierstube blev indtaget  – lørdagen 
startede med lidt ”små-drikkeri” inden turen gik mod byen og kampen Hamburg-Freiburg – efter en 
noget tam indsats af Hamburg måtte de se sig slået med 1-0, men kanon at besøge et lidt større 
stadion end de danske  – lørdagen sluttede af med endnu et besøg på vores ”stam-Bierstube”  – 
om søndagen var der så hjemtur, som efter lidt togskift og sygdom blandt enkelte blev vel overstået 
 – der kunne sagtens skrives et noget længere referat af denne forrygende tur, men jeg er sikker 
på, at de forskellige episoder, der er hændt mellem det ovenstående skrevne, nok skal blive refereret 
og snakket om ved de kommende sammenkomster  
Mødet: ja møde kan vi vel dårligt kalde det  – den sygdomsramte kasserer delte et enkelt stykke 
papir rundt, som der kort blev kastet et blik på, og det var så det…  – fastlæggelse at tid og sted 
for vores kommende grillfest blev heller ikke drøftet, men mon ikke vi finder en dato og et sted for 
afholdelse ??? 
 
Generalforsamling lørdag d. 12. januar 2013 kl. 17.00 i kælderen på Vogn 12: 
10 mand deltog – afbud fra de rejsende Benny M og Berg – menu: endnu engang veltilberedte ål 
kreeret af Kurt Andreasen og dertil god sovs og kartofler – til dessert havde Kurt lavet en 
citronfromage � godkendt  
Generalforsamling: da vores normale dirigent Benny M var udenbys, måtte Damborg påtage sig 
dirigenttjansen – aflæggelse af årsberetning fra formanden – regnskab, balance og budget blev 
fremlagt af kassereren – og endnu engang havde Rytter lavet en række ”ugle-statistikker”  – 
arrangementsudvalget (læs: Damborg) var mere forberedt end længe set  – de / han havde lavet en 
lille lap til os alle, hvorpå der var forskellige arrangementer – der var 4 forskellige datoer med 
Hamburg-kampe, en dato med FCM-AaB og endelig forslag til slutspillet i både ishockey og 
håndbold – der blev enighed om at satse på Hamburg mod Freiburg i weekenden d. 5., 6. og 7. april 
– arrangementsudvalget arbejder videre med sagen – der var også stemning for at lave en tur til 
Herning, når AaB skal derned og hente en sejr  – tøjudvalget ved Ejnar havde ikke det store at 
berette – der blev dog snakket om, at vores nuværende garderobe er ved at have nogle år på bagen 
 – Berg blev for første gang hyldet som tipsmester (han var dog desværre ikke tilstede) – 
udbetaling af gevinster: 850,- kr. pr. mand – Carlo satte sine penge til opsparing, mens Ejnar satte 
500,- kr. til side – kontingentet forbliver uændret på de 275,- kr. pr. måned – ved vores sidste møde 
kom der et lovændringsforslag fra Damborg vedr. §11 – dette blev efterfølgende vedtaget = det er 
ikke længere et must, at man skal spille et tipssystem i hver enkelt uge – næste møde blev fastlagt 
til samme weekend som vores ”forhåbentlige Hamburg-tur” – altså d. 6. april 2013 – om det var de 
gode ål eller andet skal være usagt, men der blev i hvert fald denne gang gjort rent bord mht. øl til 
de forskellige spil  
 
Møde lørdag d. 20. oktober 2012 kl. 15.30 med bus fra Arden Station: 
9 mand var klar – der var afbud fra Kromanden (for 4. gang i træk ), Benny M (som ikke går til 
fodbold – var dog med på Hobro Stadion d. 5/4 ???) og Karl Oskar – Baske, Piben, Ove Hjort, 
Brian Wilhjelm, Bumle og Line Hansen var med som gæster, og John Hansen var den sikre førere 
af bussen  – menuen var denne gang begrænset til en omgang øl, og så havde Rytter en runde 
Boonekamp Bitter med – ville man ha’ lidt fast føde, måtte man klare dette med en pølse på stadion 
 – stadion… ja vores mål med turen var Aalborg Stadion, hvor vi skulle se kampen mellem AaB 
og SønderjyskE – efter en ikke alt for overbevisende indsats kunne ”De Røde” dog hive en 2-1-sejr 
hjem – vel tilbage i Arden blev Vognen indtaget til en omgang rafling og kortspil (overraskende 
nok ). 
Møde: mødet blev holdt i bussen på vejen mod Aalborg med gæsterne som tilhørere - formanden 
påtog sig efter en kort velkomst rollen som dirigent - efter de efterhånden kortfattede indlæg fra 
formanden og kassereren, snakkede arrangementsudvalget (nok engang ) om en tur til Tyskland – 
en tur til Gigantium og se Aalborg Pirates spille hockey blev også nævnt – der var lodtrækning til 
næste års tipsrækkefølge – forslag fra Damborg om lovændring til vores generalforsamling – han 
foreslog, at der ændres i §11, så der ikke skal spilles mindst et tipssystem pr. uge, og man i stedet 
selv helt og aldeles disponerer over det beløb, der er til rådighed – og den nævnte generalforsamling 
blev fastlagt til lørdag d. 12. januar 2013 kl. 17.00 i kælderen på Vogn 12, og der satser vi stærkt 
på, at vi får fortæret vores ål  
 



Grillfest lørdag d. 14. juli 2012 kl. 16.00 hos Kim Vagn & Pusser: 
7 fremmødte – Bajads kom til spisetid og Rytter kom sidste på aftenen – afbud fra Kromanden, 
Damborg og Karl Oskar – damerne var repræsenteret ved Anja, Ninee, Greve, Supin og Pusser – 
grundet den danske sommer ikke helt var med os, var der ikke meget grillmenu over arrangementet 
 – men en ganske udmærket menu bestående af mørbrad fra Mosskov Pavillonen, dessert med 
Vebbestrup softice is og jordbær fra Arden Frugt & Grønt, selvfølgelig den obligatoriske Irsk Kaffe 
og lidt brød med pesto til natmad, blev det dog til  – drikkevarer var der som sædvanligt heller 
ikke mangel på. 
Møde: er vores møder ved at blive lidt for standard-prægede ???  – Benny M valgt som dirigent, 
korte indlæg fra formanden og kassereren, og til slut var der ikke meget nyt fra 
arrangementsudvalget – vi kom dog frem til, at arrangementsudvalget i den nærmeste fremtid skal 
komme med priser på ture til Tyskland, Holland og evt. England, for at vi kan komme lidt videre  
– Damborg kan igen skaffe billetter til os, når AaB skal til Herning og møde FCM – dette sker dog 
først i den sidste weekend i april 2013 (datoen er ikke fastlagt endnu) – næste møde blev fastlagt til 
lørdag d. 20. oktober kl. 17.00 – hvor, hvordan og hvorledes ligger lidt hen i det uvisse – Carlo 
forhører sig, om vi stadig kan låne kælderen på Vogn 12, efter der er kommet nye forpagtere – evt. 
slår vi mødet sammen med en AaB- eller Hobro-kamp – og Karl Oskar har igen skaffet ål til os, så 
føde skal vi nok få – og nu da vi var ved ”føde-snakken”, var vi efterhånden ved at være klar til 
ovenstående menu  
 
Møde Skærtorsdag d. 5. april 2012 kl. 11.46 med toget fra Arden Station : 
8 mand med toget – Karl Oskar stødte til i Hobro – afbud fra Kromanden, Ejnar og Berg – Tue 
Munk med som gæst – efter ankomst til Hobro Station havde vi en for nogle anstrengende gåtur 
mod Bies Bryghus (Bajads døjede i hvert fald efterfølgende med en overbelastningsskade ) – på 
Bies holdt vi først vores møde (se referat nedenfor) efterfulgt af en lidt tam Påskebuffet – heldigvis 
serverede de noget ganske udmærket øl, som vi fik nogle ganske få kander af – det skal dog lige 
siges, at Carlo fik fadøl, da han IKKE drikker øl fra kande  – efter spisningen gik turen i taxi til 
Hobro Stadion, hvor vi efterfølgende så Hobro slå Skive 2-0, efter Hobro var blevet sat i gang af et 
fælt målmandsdrop af Skives keeper – efter kampen var vi omkring Vognhjulet, hvor raflebægerne 
blev luftet, inden turen i taxi gik hjem mod Arden – enkelt havde åbenbart ikke fået nok, så dagen 
blev afsluttet med et besøg på Vogn 12. 
Møde: som det nærmest er blevet tradition blev Benny M valgt som dirigent (denne gang dog uden 
klokke, da vi sad et ”fremmet sted” ) – og igen nærmest per tradition var der korte beretninger fra 
formanden og kassereren – arrangementsudvalget nævnte muligheden for en kombineret fodbold- 
og håndboldtur til Hamburg/Flensburg – intet konkret er dog på bordet endnu – Damborg kan igen 
skaffe billetter til os, når AaB skal til Herning og møde FCM – Poker havde fået oprettet en 
spilkonto på ”Danske Spil” i Bajads’ navn, men man skal nu bruge Nem-ID for at logge på – dette 
betyder, at vi derfor går tilbage til ”det gamle” med at få udleveret 2.000,- kr. og derefter spiller på 
ens egen spilkonto eller med vores spilkort  – grillfesten blev fastlagt til lørdag d. 14. juli – 
afholdelsessted findes senere – efter et knap så højrøstet møde som tidligere set (var det fordi, vi var 
”i byen” ??? ) blev maden indtaget, og derefter var der afgang mod Hobro Stadion. 
 
Generalforsamling lørdag d. 14. januar 2012 kl. 17.00 i kælderen på Vogn 12: 
10 fremmødte – afbud fra Kromanden og Berg – menu: Kurt Andreasen havde kreeret oksesteg med 
diverse tilbehør til os – som en overraskelse havde han også lavet Nachos med kylling og dip til os 
til forret, og til dessert serverede han et hjemmelavet miks af pærer, makroner, nødder, fløde og 
creme fraiche, som han mente, vi skulle prøve – dette krævede, at Rytter hentede en flaske Portvin i 
Spar  
Generalforsamling: Benny M valgt som dirigent – endnu engang en kort og ”velforberedt” 
beretning fra formanden – aflæggelse af regnskab, balance og budget af kassereren – vedlagt 
forskellige statistikker fra ”Statistikudvalget” ved Rytter  – beretning fra arrangementsudvalget 
som ikke havde det store at berette fra 2011, og derfor kom snakken hurtig ind på kommende 
arrangementer – Rytter foreslog fodboldvenskabskamp mod Brasilien i Hamburg, hvilket der dog 
ikke var den store stemning for – Damborg blev for 6. gang hyldet som tipsmester – ganske 
imponerende – udbetaling af gevinster: 350,- kr. pr. mand – Carlo satte sine penge til opsparing, og 
efterfølgende gjorde Kromanden det samme – der var genvalg til både formand, kasserer og diverse 



udvalg – kontingentet forbliver 275,- kr. pr. mand pr. måned – grundet en ny lovgivning kan vi ikke 
længere ha’ en klub oprettet på ”Danske Spil” – det gav lidt diskussion mht. skatteregler, og Carlo 
var på et tidspunkt klar til at ringe til Skatteministeren  – det blev dog besluttet, at Poker skal 
spørge Harbo, om der også er kommet nye regler vedr. foreningskontoer i pengeinstitutter – er dette 
ikke tilfældet, opretter vi en ny profil på ”Danske Spil” i Bajads’ navn, som vi så vil benytte til 
medlemstips, det faste og jackpot-lotto – næste møde blev fastlagt til Skærtorsdag d. 5. april 2012   
(klubbens 15 års jubilæumsdag) – mødet skal foregå i Hobro, da Damborg kan skaffe billetter til os 
til kampen Hobro-Skive, hvilket han også var kommet ind på i arrangementsudvalgets beretning – 
vi finder et sted at spise i Hobro – sted, tid og øvrigt info vil følge – og så kom kortene frem  
 
Møde lørdag d. 5. november 2011 kl. 17.00 i kælderen på Vogn 12: 
11 fremmødte – afbud fra Ejnar – menu: mens vi holdte vores møde stegte Kurt Andreasen ål til os 
på sin store medbragte pande – hjemmefra havde han forberedt flødestuvede kartofler, lidt kartofler 
blev stegt på panden, og han havde også fremtryllet en ribskompot – alt i alt helt og aldeles 
godkendt – samtidig med vores møde og under spisningen stod Rytter for en ølsmagning – han 
havde indkøbt 6 forskellige specialøl – der var lidt delte meninger om de forskellige øl, men 
overraskende nok røg alt ned  
Møde: Benny M endnu engang valgt som dirigent – beretninger fra formanden og kassereren – 
arrangementsudvalget ved Damborg oplyste, at billetterne til vores forestående tur til FCM-AaB er 
på plads – der bliver afgang fra Vogn 12 kl. 12.00 – Damborg sagde, at han også kan skaffe billetter 
til os til en Hobro-kamp, hvis dette har interesse – der blev trukket lod til næste års tipsrækkefølge – 
generalforsamlingen blev fastlagt til lørdag d. 14. januar kl. 17.00 – endnu engang bliver kælderen 
på Vogn 12 benyttet, og Kurt Andreasen blev i samme ombæring hyret til at lave gammeldags 
oksesteg til os – måske var det de mange ål eller de specielle øl, for godt nok var der gang i kortene, 
men folk forduftede denne gang fra mødet lidt hurtigere end normalt. 
 
Grillfest lørdag d. 20. august 2011 kl. 14.45 hos Ejnar & Greve (start hos Kim Vagn & Pusser): 
Alle 12 fremmødte – damerne var repræsenteret ved Jette, Ninee, Greve og Pusser – Greve og 
Pusser havde i år fået lov til at stå for arrangeringen af vores årlige grillfest (pga. diverse tidligere 
brokkerier ), og vi mødte ind hos Kim Vagn og Pusser på Birkevej, hvor vi blev afhentet af Kjeld 
medbringende heste + efterspændt vogn – herefter gik turen rundt i Rold Skov i 1½-times tid med 
indtagelse og øl, vin, en lille gibbernak og lidt popcorn (som Berg passede rigtigt godt på ) – efter 
turen rundt i skoven endte vi hos Ejnar & Greve på Fredensgade, hvor damerne gik i gang med 
forberedelserne til maden, mens vi holdt møde – menuen bestod af grillet mørbrad med diverse 
tilbehør og til dessert fik vi Pusser’s hjemmelavede Bailey-is og Greve’s grillede æbler – efter 
musik (iflg. formanden lidt for høj og for ny ) og lidt dansen var der enkelte, der nåede at smage 
Pusser’s pasticcio til natmad, og der var i år også blevet penge til en Irsk Kaffe – stor ros til Greve 
og Pusser for arrangementet (ka’ de få lov at gentage succesen næste år ??? ) 
Møde: Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden og kassereren – 
arrangementsudvalget (læs: Damborg) kom denne gang mere forberedt end længe set  – første 
arrangement var en tur til MCH Arena i Herning søndag d. 20. november og se FCM mod AaB – 
Damborg har skaffet VIP-billetter til denne kamp, og der var hurtig tilslutning fra alle med 
undtagelse af Benny M, som sidder i Grønland på daværende tidspunkt – derefter blev der ivrigt 
diskuteret om, hvor vores næste tur skal gå hen – både Manchester, London, Hamborg, Amsterdam 
og Malaga blev vendt – Malaga var der ikke den store stemning for, og det blev besluttet at en 
kortere tur skal gå til Hamborg (evt. Amsterdam), mens en længere ”udflugt” skal gå til England – 
arrangementsudvalget arbejder hårdt videre – der var bøde til Berg, da han ikke var reglementeret 
påklædt – der var ligeledes bøde til formanden (og Ninee), da de kom for sent – samtidig blev der 
fremsat forslag om lovændring til §9 vedr. bøder mht. fremmøde – dette tages op på 
generalforsamlingen – næste møde blev fastlagt til lørdag d. 5. november kl. 17.00 i kælderen på 
Vogn 12 – Karl Oskar har skaffet ål til os så… – og så var der tid til at feste. 
 
Møde onsdag d. 20. april 2011 kl. 18.00 i kælderen på Vogn 12: 
Alle 12 fremmødte – der havde kørt et rygte om, at menuen ville bestå af gammeldags oksesteg – 
Carlo havde derfor ikke spist i flere dage, og skuffelsen var temmelig stor, da det viste sig at 
menuen i stedet bestod af koteletter i fad med dertil hørende kartofler og broccoli – leverandøren 



var Astrup Kro, og det smagte ganske udmærket på trods af, at Carlo blev ved med at sidde og 
mugge  
Benny M var tilbage som dirigent – derefter korte beretninger fra formanden og kassereren – 
arrangementsudvalget havde heller ikke det store at berette – Ejnar (tøjudvalget) har købt veste til 
os, som er lige på trapperne – han indkalder til ”møde”, når de kommer – det bliver kun Vogn 12 og 
vores eget logo, som kommer på – grillfesten blev fastlagt til lørdag d. 20. august kl. 17.00, og 
endnu engang lægger Ejnar & Greve hus til – og denne gang bliver det sikkert: damerne får lov til 
at arrangere og stå for menuen  – efter mødet gik vi ovenpå og så AaB gennemtæve Randers 4-1 
og dermed komme over stregen for første gang i meget lang tid – derefter var der dømt kort, rafling 
og poker. 
 
Generalforsamling fredag d. 7. januar 2011 kl. 18.00 i kælderen på Vogn 12: 
10 fremmødte – afbud fra Carlo og Benny M – menu: biksemad fra Madværkstedet. 
Da vores normale sikre dirigent Benny M havde meldt afbud, blev Damborg i stedet valgt – 
årsberetning fra formanden som bl.a. kom ind på, at 2010 var klubbens hidtil bedste år rent 
gevinstmæssigt – desuden kom han ind på, at han også i 2010 havde fundet den store kærlighed  -  
derefter fremlæggelse af regnskab, balance og budget af kassereren – Kromanden (efter hans eget 
ønske er dette hans ”nye” navn i ARDEN OFF-LINE i stedet for Knold, og det er jo også, hvad vi 
kalder ham) blev for første gang hyldet som tipsmester – udbetaling af gevinster: 1.500,- kr. pr. 
mand – Ejnar satte 700,- kr. til opsparing og Poker 1.000,- kr. – efterfølgende satte Carlo alle sine 
1.500,- kr. til opsparing – Rytter havde lavet statistikker over den enkeltes placering gennem årene 
+ procentvise indtjening af indsatsen osv. (så fik han nemlig en liste, hvor han ligger nr. 1 ) – 
beretning fra arrangementsudvalget som kom ind på vores altid glimrende tur til England – der blev 
dog snakket om at prøve noget nyt i 2011 såsom en tur til Malaga i Spanien – tipsklubben fra 
Skørping skal derned her til foråret, og vi afventer en beretning fra dem, angående hvordan denne 
tur forløb – en Hamburgtur blev ligeledes drøftet – tøjudvalget ved Ejnar havde en dynevest med – 
Henrik (Vogn 12) blev spurgt med det samme, om han ville ha’ sit logo på ryggen for 150,- kr. pr. 
styk – dette ville han gerne, og Poker skal spørge Harbo i Sparekassen Himmerland, om de ønsker 
deres logo på fronten sammen med vores eget logo – der var genvalg over hele linjen til både 
formand, kasserer og udvalg – kontingentet blev der ikke ændret på – næste møde blev fastlagt til 
onsdag d. 20. april kl. 18.00 – menuen bliver et eller andet fra Astrup Kro, som vi vil prøve at 
forhøre os hos – og så blev det korttid  
 
Møde lørdag d. 13. november 2010 kl. 17.30 i kælderen på Vogn 12: 
10 fremmødte – afbud fra Damborg og Bette Svend – menu: stegte ål à la Tjener Knud. 
Benny M valgt som dirigent for Gud ved hvilken gang  - denne gang ingen beretning fra 
formanden, da han havde meldt afbud – beretning fra kassereren – Benny M startede med at takke 
arrangementsudvalget for vores netop overståede og endnu engang vellykkede Englandstur, inden 
de kunne fortælle, at der måske skulle prøves noget nyt til næste gang – enten en Hamborgtur eller 
en længere tur til evt. Spanien – Ejnar fra tøjudvalget arbejder stadig videre med en vest til os – han 
har muligvis en prøve med til næste møde – forslag fra Poker om, at tipsen kan vente med at blive 
delt rundt til om aftenen, hvis der er møde – efter lidt snak frem og tilbage blev forslaget dog ikke 
vedtaget – generalforsamlingen blev fastlagt til fredag d. 7. januar 2011 kl. 18.00 – menuen bliver 
gammeldags oksesteg – da Tjener Knud ikke kan nå at lave mad om fredagen, spørges Claus Sloth, 
om han vil kokkerere for os – kælderen på Vognen er allerede booket – og så sluttede aftenen som 
så mange gange før med kortspil og rafling. 
 
Grillfest lørdag d. 31. juli 2010 kl. 17.00 hos Berg: 
9 fremmødte – afbud fra Carlo og Karl Oskar – Knold kom til spisetid – damerne var repræsenteret 
ved Lene Ruth, Greve og Pusser - Mor Lene havde fået lov at komme med som gæst – Jette kom 
senere, da hun var færdig med at servere – Rytter grillede flæsk, hvortil der var kartofler og 
persillesovs (nogle kunne dog godt nøjes med salat ) – denne gang var der dessert i form af tærter 
med is/creme fraiche og enkelte tog også en Irsk Kaffe – der var også købt pølser ind i stor stil, men 
folk var blevet mætte af flæsket, så det blev kun Knold (da flæsket var spist, da han kom) og Jette 
der snuppede et par pølser – efterfølgende blev der festet og hygget til at godt stykke ud på natten 
(nogle kunne dog ikke helt stå distancen – læs: Rytter ). 



Møde: Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden og kassereren – arrangements- 
udvalget fortalte kort om vores forestående Englandstur – den kommer til at foregå fra torsdag d. 
28. oktober til mandag d. 1. november – kampen vi skal se lægger dog ikke helt fast, men vi satser 
på Bolton mod Liverpool – ellers kommer alt til at foregå som det plejer  - fra klubben deltager 
Rytter, Knold, Damborg, Carlo, Benny M, Poker og Kim Vagn – derudover skal Baske, Morten 
Kok, Chong, Rasmus Frank og Flemming (Birkevej) med – dernæst lovede arrangementsudvalget 
at de nok skal se på et arrangement til en kamp af en art i Aalborg, så der også bliver noget for dem, 
som normalt ikke er med i England – dernæst blev det tøjudvalget ved Ejnar – han havde ifølge eget 
udsagn været næsten samtlige tøjbutikker i Hobro igennem og fundet lidt forskellige veste, som vi 
så på – vi blev enige om en softshell-vest – det kommer dog til at knibe med at få en stor nok 
størrelse til alle – igennem Billardklubben/Rytter kan der muligvis skaffes nogle større størrelser – 
Ejnar og Rytter arbejder videre hermed – næste møde blev fastlagt til lørdag d. 13. november i 
kælderen på Vogn 12 – menuen bliver endnu engang ål, da Karl Oskar igen har skaffet os en 
portion af disse. 
 
Møde onsdag d. 31. marts 2010 kl. 18.00 i kælderen på Vogn 12: 
11 fremmødte – afbud fra Carlo – menu: skipperlabskovs. 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden, kassereren og arrangementsudvalget – 
arrangementsudvalget ser på en tur til Aalborg i april måned i forbindelse med slutspillet i håndbold 
eller ishockey – nærmere info vil følge – Ejnar havde en vest med fra Pusser (Savage Corner)  - stor 
enighed om at vi skal ha’ en sådan til efteråret – Henrik (Vogn 12) + Per (The Flying Horse Hotel) 
ska’ tilbydes at få deres logo / reklame på sammen med Pussers logo og selvfølgelig vores eget – 
grillfesten blev fastlagt til lørdag d. 7. august – den afholdes hos Knold & Jette med Rytter & Ruth 
som backup – menuen får damerne lov til at stå for, da der jo til vores sidste grillfest var en del 
protester og kommentarer til menuen og til de ting, som var sparet væk  - og så det sædvanlige      
(se de øvrige referater ).   
 
Generalforsamling lørdag d. 2. januar 2010 kl. 13.00 i kælderen på Vogn 12: 
11 fremmødte – afbud fra Karl Oskar – menu: stjerneskud. 
Benny M valgt som dirigent – først beretning fra formanden, derefter fremlæggelse af regnskab og 
budget af kassereren – Ejnar hyldet som tipsmester for 2009 med en bemærkning fra Damborg om, 
at han og Ejnar er de eneste med mere end en mestertitel på CV’et – udbetaling af gevinster: 1.000,- 
kr. pr. mand – Carlo og Poker indsatte alle 1.000,- kr. til opsparing, mens Ejnar indsatte 500,- kr. – 
beretning fra arrangementsudvalget, som vil prøve at arrangere en tur til en håndboldkamp i 
Aalborg evt. i forbindelse med slutspillet – genvalg på alle poster – formand: Bette Svend, kasserer: 
Poker, arrangementsudvalg: Damborg, Carlo og Kim Vagn og det lidt ”uofficielle” tøjudvalg: Ejnar 
– kontingentet forbliver det samme – næste møde blev fastlagt til onsdag d. 31. marts 2010 kl. 18.00 
– enighed om at menuen skal være skipperlabskovs – og som en mindre overraskelse sluttede dagen 
med øl, kortspil, rafling og poker !!! 
 
Møde lørdag d. 7. november 2009 kl. 17.00 i kælderen på Vogn 12: 
Alle 12 fremmødte – lidt efter kl. 18 kom Knold med menuen: ål. 
Efter lidt kortspil og rafling blev ålene indtaget til stor tilfredsstillelse for alle – efterfølgende møde 
hvor Benny M nok engang blev valgt som dirigent – beretning fra formanden og kassereren – nok 
engang var der ros til arrangementsudvalget for en fremragende tur til England – Rytter efterlyste et 
referat fra turen til vores hjemmeside – dette vil Damborg sørge for bliver bragt i orden – ellers ikke 
det store fra et til tider højrøstet møde (Benny M brugte i hvert fald vores mødeklokke  rimelig tit 
!!!) – der blev snakket om at kombinere et kommende møde med en tur til Aalborg i forbindelse 
med en fodbold-, håndbold- eller ishockeykamp – generalforsamlingen var allerede blevet fastlagt 
til lørdag d. 2. januar 2010 – menu blev der dog ikke fastlagt nogen af – derefter blev kortene og 
raflebægerne fundet frem igen og blev fremme til et godt stykke over midnat. 
 
Grillfest lørdag d. 8. august 2009 kl. 17.00 hos Ejnar & Greve: 
Alle 12 fremmødte (Knold kom lidt senere, hvor han havde maden med til den tændte grill) – 
damerne var repræsenteret ved Jette, Pusser, Anja og Greve -  der blev grillet en oksefilet, hvortil 



der var diverse tilbehør – desserten og natmaden var denne gang ”sparet” væk (til specielt damernes 
højlydte protester) – der var ”kun” blevet købt ind til en Irsk Kaffe. 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden og kassereren – kassereren havde lavet en 
ny liste med de 10 største og de 10 mindste gevinster vundet i klubbens historie – Bajads var dog 
lidt utilfreds med denne, da hans navn ikke figurerede derpå – kassereren lovede derfor at påføre 
alle tipsmestrene gennem årene (så kommer Bajads med ) – arrangementsudvalget er ved at ha’ 
styr på en Englandstur – dog er fodboldbilletterne ikke helt på plads endnu, men der arbejdes på 
højtryk – tidspunktet ligger fast: weekenden i uge 39 – følgende fra klubben ta’r med: Knold, 
Damborg, Carlo, Bette Svend, Benny M, Berg, Kim Vagn og Poker – Baske, Kongen og Frandsen 
ta’r også med – derudover ska’ Flemming Oppelstrup, Thomas Bak, Chong og Juste spørges – stor 
enighed om at flyve direkte til Manchester for at slippe for en lang bustur – arrangementsudvalget 
prøver at finde nogle flybilletter til omkring de 2.000 kr. – disse ska’ helst bestilles i uge 33 – næste 
møde blev fastlagt til lørdag d. 31. oktober 2009 kl. 17.00 – menuen bliver ål, som Karl Oskar har 
fået skaffet til os – generalforsamlingen blev efter forslag fra formanden ligeledes fastlagt (vi har jo 
et par stykker i klubben, som opholder sig en del af året i Thailand !!!) – datoen bliver lørdag d. 2. 
januar 2010 kl. 17.00 – inden maden blev indtaget, fik vi udleveret vore nye klubtrøjer og –skjorter, 
og efterfølgende blev der taget gruppefotos – efterfølgende blev der festet til et godt stykke ud på 
natten. 
 
Møde onsdag d. 8. april 2009 kl. 16.00 i kælderen på Vogn 12: 
Alle 12 fremmødte (Knold, Benny M og Berg kom kl. 18.00) – menu: skipperlabskovs. 
Vi startede denne gang med kortspil – da alle 12 var fremmødte var der spisning efterfulgt af møde 
– Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden og kassereren – beretning fra 
arrangementsudvalget som ikke rigtig havde noget nyt mht. en ny Englandstur, da efterårets 
program endnu ikke er fastlagt – udvalget regner med at arrangere en tur til pokalfinalen i Parken d. 
21. maj (Kristi Himmelfartsdag) såfremt AaB kvalificerer sig (hvilket vi selvfølgelig regner stærkt 
med ) – tøjudvalget ved Ejnar havde denne gang forberedt et mindre modeshow med fremvisning 
af skjorte og polo-shirts – det blev besluttet, at vi ska’ ha’ en sort kortærmet skjorte (selv om det var 
en hvid langærmet som Ejnar havde med ) og en lyseblå polo-shirt – disse sponsoreres af 
henholdsvis Knold (Ole’s Diner Transportable) og Pusser (Savage Corner) – vi ska’ ha’ deres 
logoer + ”ARDEN OFF-LINE” påtrykt – klubben betaler for trykningen – alle medlemmer ska’ 
inden lørdag d. 18. april ha’ prøvet størrelser hos Pusser – grillfesten blev fastlagt til lørdag d. 8. 
august 2009 hos Ejnar & Greve – og så blev der spillet på ny. 
 
Generalforsamling fredag d. 2. januar 2009 kl. 13.00 i kælderen på Vogn 12: 
Alle 12 fremmødte – menu: svinekam. 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden – fremlæggelse af regnskab og budget af 
kassereren, som denne gang havde et regnskab, som stemte på kroner og ører – Benny M hyldet 
som tipsmester for 2008 – udbetaling af gevinster: 900,- kr. pr. mand – Rytter, Carlo og Poker 
indsatte alle 900,- kr. til opsparing – Ejnar og Kim Vagn indsatte hver 500,- kr. – derefter beretning 
fra diverse udvalg – mht. tøjudvalget var dette hurtigt overstået, da Ejnar havde glemt, at han var 
blevet valgt til dette udvalg  - han lovede dog at have noget til næste møde – Knold vil gerne ha’ 
sit logo med (Ole’s Diner Transportable) – arrangementsudvalget arbejder videre med et besøg på 
Anfield Road i Liverpool – Carlo har været i kontakt med Liverpool’s danske fanklub – forslag fra 
Rytter om at tage direkte kontakt til Liverpool FC – der var genvalg på alle poster – formand: Bette 
Svend, kasserer: Poker, arrangementsudvalg: Damborg, Carlo og Kim Vagn, tøjudvalg: Ejnar – 
kontingentet forbliver 275,- kr. pr. måned – Poker skal næste gang skrive, at emner, som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal gives til formanden og ikke til ham – næste møde blev 
fastlagt til onsdag d. 8. april kl. 18.00 – en anden dato kan dog komme på tale, da der blev snakket 
om at kombinere mødet med en fodbold- eller håndboldkamp – menuen kommer til at bestå af 
skipperlabskovs – og så det sædvanlige: alkohol + spil.  
 
Møde lørdag d. 1. november 2008 kl. 18.00 i kælderen på Vogn 12: 
9 fremmødte – afbud fra Knold, Bajads og Berg – menu: flæskesteg. 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden, som denne gang vel nok holdt sin korteste 
formandstale – beretning fra kassereren – beretning fra arrangementsudvalget, som nok en gang fik 



stor ros for en fremragende tur til England – de vil allerede nu gå i gang med at undersøge 
muligheden for til næste år at komme på Anfield Road i Liverpool – der blev snakket om, at vi 
næste gang turen går til England skal finde på en gave eller lignende til Per for den gode behandling 
og service, han har givet os alle gangene, vi har besøgt ham – og så så et nyt udvalg dagens lys: 
”tøjudvalget” – Ejnar (som eneste medlem af udvalget !!!) vil til generalforsamlingen undersøge 
muligheden for at få en jakke, trøje eller andet beklædning med ”ARDEN OFF-LINE” påtrykt – til 
slut inviterede formanden os alle til en øl og en bid brød på sin 60-års fødselsdag søndag d. 23. 
november – generalforsamlingen blev fastlagt til fredag d. 2. januar 2009 kl. 13.00 i kælderen på 
Vogn 12 – menuen glemte vi helt at diskutere (måske pga. at Berg ikke var tilstede !!!), men mon 
ikke Knold finder på et eller andet – og som en kæmpe overraskelse kom kortene, raflebægerne og 
pokerchipsene derefter på bordet. 
 
Grillfest lørdag d. 23. august 2008 hos Knold & Jette: 
10 fremmødte (Damborg kom til spisetid) – afbud fra Carlo og Karl Oskar – ”alle” damerne var 
repræsenteret: Lis, Jette, Pusser, Lene (Ruth) og Greve – Knold grillede kød, hvortil der var 
kartofler og salat – endnu engang gullaschsuppe uden gullasch !!! til natmad. 
Benny M valgt til dirigent – beretning fra formanden og kassereren – Bajads fik en bøde, da 
”tipsen” ikke var uddelt inden første kampstart – Poker vil dog betale, da det var ham, som havde 
givet grønt lys til at vente til mødet – det blev besluttet af ”tipsen” ska’ deles ud inden første 
kampstart, selvom der er møde senere på dagen – beretning fra arrangementsudvalget (endnu 
engang ved Kim Vagn !!!) – Englandsturen er nu på plads – Per skaffer billetter til Manchester 
United mod West Bromwich lørdag d. 18. oktober – afrejse torsdag d. 16. oktober med hjemkomst 
mandag d. 20. oktober – fra klubben deltager Rytter (tilmeldt om søndagen), Knold, Damborg, 
Bette Svend, Benny M, Berg, Kim Vagn og Poker – af ”ikke-medlemmer” ta’r Baske, Chong, 
Kongen (Henning Andersen), Flemming Oppelstrup og Tommy Gatten (tilmeldt om søndagen) med 
– næste møde blev fastlagt til lørdag d. 1. november 2008 – der var utallige forslag til menuen, så de 
nævnes ikke lige her – derefter blev der spist, drukket, snakket, hygget og festet til et pænt stykke 
ud på natten. 
 
Møde lørdag d. 26. april 2008 kl. 14.00 i kælderen på Vogn 12: 
11 fremmødte (Berg, Kromanden og Damborg stødte til lidt senere) – afbud fra Carlo – mødet var 
lidt atypisk, da vi denne gang gik direkte i kortene (og lidt senere rafling + poker) – da Berg og 
Kromanden var kommet blev menuen indtaget: pebermarineret svinekam med flødekartofler og lidt 
grønt – så møde: Benny M valgt som dirigent – Poker startede med at gi’ den omgang, som han 
skyldte fra generalforsamlingen - beretning fra formanden, hvori han hurtigt gennemgik de 
ændringer i vores vedtægter, som han, Rytter og Poker havde arbejdet med siden 
generalforsamlingen – ændringerne blev enstemmigt vedtaget – beretning fra kassereren – beretning 
fra arrangementsudvalget – Ejnar inviterede hele Arden Off-line med påhæng til hans og Carlos 40-
års fødselsdag, som bliver holdt lørdag d. 17. maj 2008 kl. 13.00 i Rold Skov MCs klubhus – 
grillfesten blev fastlagt til lørdag d. 23. august 2008 hos Knold & Jette - efter Damborg var dukket 
op og havde indtaget sin del af menuen, gik Berg ellers i gang med at tømme fadene (der var vist 
lidt fedtstof tilbage !!!) – derefter kom der igen gang i diverse spil. 
 
Generalforsamling lørdag d. 26. januar 2008 i kælderen på Vogn 12: 
10 fremmødte (Poker kom dog for sent) – Berg førte sig frem på de thailandske strande, mens 
Knold kom ved 18-tiden, hvor han medbragte menuen: hakkedreng med sovs og kartofler. 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren som for Gud ved 
hvilken gang fremlagde et regnskab, som ikke stemte – der var 1.156,- kr. for meget i kassen  - 
udbetaling af gevinster: 700,- kr. pr. mand – Rytter indsatte 200,- kr. til opsparing, Carlo 700,- kr., 
Ejnar 300,- kr. samt Poker 700,- kr. – Damborg tipsmester for femte gang på 11 år – Bette Svend og 
Poker genvalgt som henholdsvis formand og kasserer – udvalget havde ikke det store at berette – 
der var dog bred enighed om, at vi skal et smut til England i 2008, nu da det ikke blev til noget i 
2007 – udvalget blev ligeledes genvalgt: Carlo, Damborg og Kim Vagn – der var indkommet et 
forslag fra Rytter, hvor han ønskede en hævelse af kontingentet til 275,- kr. pr. måned – dette gav 
mange og til tider højlydte diskussioner, hvor det til sidst (efter afstemning) endte med, at forslaget 
blev vedtaget – Rytter ønskede ligeledes, at vores vedtægter bliver gået efter i sømmene (specielt § 



15) – dette medførte at Rytter, Bette Svend og Poker blev nedsat i et lille udvalg, som inden næste 
møde skal gå vores vedtægter efter – næste møde blev fastlagt til fredag d. 18. april 2008 (St. 
Bededag) – sted og menu bliver der taget stilling til på et senere tidspunkt – så blev det endelig tid 
til lidt mad dog kombineret med en spændende EM-semifinale i håndbold, hvor Danmark til sidst 
slog tyskerne – derefter var der det sædvanlige spillen og drikken, hvor nogle viste sig som de helt 
store poker-hajer (Kim Vagn) – og nogle kunne bare ikke få nok spillen og blev ved til et godt 
stykke ud på natten (ikk’ Rytter, Carlo og Damborg). 
 
Møde fredag d. 26. oktober 2007 hos Damborg i Aalborg: 
7 fremmødte – afbud fra Rytter, Carlo, Bajads, Bette Svend og Berg – menu: smørrebrød medbragt 
fra Arden Gl. Kro. 
Benny M valgt til dirigent – ingen beretning fra formanden denne gang, da han havde meldt afbud – 
beretning fra kassereren – beretning fra arrangementsudvalget, som denne aften havde arrangeret en 
ishockeykamp efter mødet – de forskellige forslag fra sidste møde blev endnu engang diskuteret – 
forslag fra flere sider om at se på §15 i vores love, mht. hvornår og hvordan en lov kan ændres – der 
blev trukket lod til næste års tipsrækkefølge – generalforsamlingen blev fastlagt til lørdag d. 26. 
januar 2008 – sted og menu vil blive fastlagt på et senere tidspunkt – et enkelt spil kort blev det lige 
til, inden vi drog hen til Gigantium (hvor Rytter stødte til) for at se AaB Ishockey lammetæve !!! 
Hvidovre 5-2 – efter kampen kørte nogle med Rytter hjem, mens enkelte drog videre til Jydepotten, 
hvor de troede de var blevet 18 år igen (sådan opførte de sig i hvert fald ). 
 
Grillfest lørdag d. 4. august 2007 hos Ejnar & Greve: 
11 fremmødte – afbud fra Benny M – ”alle” damerne mødte frem: Lis, Jette, Pusser, Lene (Ruth), 
Anja og Greve – Knold grillede et par stykker kød, hvortil der var diverse tilbehør og der var 
gullaschsuppe (uden gullasch) til natmad. 
Carlo valgt til dirigent – beretning fra formanden og kassereren – beretning fra 
arrangementsudvalget – der var ikke den store opbakning til en ny Englandstur – udvalget vil i 
stedet se på en tur til Hamborg eller en landskamp / københavnertur – efterfølgende diskussion 
omkring en Englandstur – frafaldet skyldes især at det er en temmelig kostelig affære at drage af 
sted – forslag fra flere om kun at drage af sted hvert andet eller tredje år – eventuelle ture kan dog 
arrangeres uden for klubregi – forslag fra Damborg om at hæve bødegrænsen til 100,- kr. – dvs. at 
der falder en bøde, hvis man vinder for under 100,- kr. i en uge –forslag fra Rytter om at hæve 
kontingentet til 275,- kr. om måneden – det vil gi’ en ekstra indtægt på 600,- kr. pr. måned – de 
500,- kr. skal så gå til spillebeløbet for hvert medlem, som dermed hæves fra 1.500,- kr. til 2.000,- 
kr. pr måned og de sidste 100,- skal så gå til ”diverse” – pga. ovenstående forslag kom der forslag 
fra Poker om at ændre §4 i vedtægterne, så en fastsættelse af kontingentet ikke nødvendigvis 
fastsættes på generalforsamlingen, men også kan fastsættes på et af de andre møder – næste møde 
blev fastlagt til fredag d. 26. oktober 2007 i enten Hallen eller på Vogn 12 – menuen bliver 
skipperlabskovs – og så blev der ellers ædt, drukket og festet. 
 
10-års jubilæum Skærtorsdag d. 5. april 2007 på Arden Gl. Kro: 
Alle 12 fremmødte – menu: 1 (eller 2) Tuborg. 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden, kassereren og arrangementsudvalg – kort 
orientering fra jubilæumsudvalget – ellers var det nok her på 10-års dagen klubbens hurtigste møde, 
da der ikke var det store at berette/debattere – dog gav mødet enkelte (specielt Berg) tårer i 
øjenkrogene, da mødet blev holdt i den gamle krostue, hvor der er mange gode minder fra (kroen er 
blevet solgt og skal rives ned) – næste møde (grillfesten) blev fastlagt til lørdag d. 4. august 2007 
hos Knold & Jette – derefter holdt klubben indbudt reception – Store Slem, Baske, Chong, Store 
Knold, Morten Kok, Frandsen, John Hansen, Per (Rytters gæst fra Belgien), Egon (formanden fra 
Skørping tipsklubben) og Lykkelige Finn & Søn dukkede op – om aftenen var der stor gallamiddag 
med påhæng – der var afbud fra Rytter & Ruth – Lykkelige Finn & Søn var inviteret med, da de var 
kommet langvejs fra – alt klappede – KANON dag. 
 
Generalforsamling lørdag d. 20. januar 2007 i kælderen på Vogn 12: 
Alle 12 fremmødte (Knold kom dog en times tid senere, da han var færdig med at lave sort) – menu: 
Claus Sloth havde lavet en wienergryde med mos. 



Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren som dog denne 
gang havde klokket lidt i det og afleverede et regnskab, som ikke rigtigt stemte – han og formanden 
vil dog hurtigst muligt få dette bragt i orden – det blev desuden besluttet, at eventuelle fremtidige 
Englandsture posteres på anden vis - udbetaling af gevinster: 1.200,- kr. til dem som ikke var med i 
England, og 400,- kr. til dem som var med – Ejnar indsatte 500,- kr. til opsparing og Poker 400,- kr. 
– Ejnar tipsmester for første gang – Bette Svend genvalgt som formand – Poker genvalgt som 
kasserer (under skærpet tilsyn) - Carlo, Damborg og Kim Vagn genvalgt til udvalg – Ejnar, Knold, 
Bette Svend og Poker blev valgt til et ”10-års jubilæumsudvalg” – koner/kærester, dem uden for 
klubben som har været med i England, Skørping-tipsklubben samt Per inviteres – uddeling af pokal 
blev indføjet i vores love – forslag fra Rytter om at næste års tipsrækkefølge afgøres af foregående 
års placering (nr. 1 får januar osv.) – dette blev dog ikke vedtaget – næste møde som jo også er 
vores 10-års jubilæum bliver Skærtorsdag d. 5. april 2007 – og så kom der overraskende nok gang i 
kortene !!!  
 
Møde søndag d. 5. november 2006 på ”Flying Horse Hotel” i Rochdale, England: 
9 fremmødte – Bajads, Ejnar og Karl Oskar var blevet i Danmark – Baske, Chong, Frandsen, 
Morten Bartholo, Store Knold og Store Slem var med som ”gæster” og deltog også i mødet – menu:                                                                         
en  kold  fadøl  til  hver (enkelte svagpissere tog dog en sodavand). 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren – nok engang ros 
til det hårdt arbejdende arrangementsudvalg for en fantastisk tur – endnu engang var der ikke det 
store at diskutere på mødet – der blev trukket lod til næste års tipsrækkefølge – generalforsamlingen 
bliver afholdt lørdag d. 20. januar 2007 på Vogn 12 – menuen bliver wienerschnitzel – og selv på 4. 
dagen var der enkelte, der kunne hive sig selv op ved hårrødderne og banke en lille fest i gang. 
 
Møde lørdag d. 9. september 2006 i Arden Hallens cafeteria: 
10 fremmødte – afbud fra Bajads og Ejnar – menu: svinekam stegt som vildt med diverse tilbehør. 
Benny M valgt som dirigent –  MEGET  fyldestgørende beretning fra formanden, hvor han bl. a. 
kom ind på, at det tegner til at blive det mest indbringende år i klubbens historie (lad os håbe det 
holder) – beretning fra kassereren – beretning fra arrangementsudvalget som jo igen har fået 
arrangeret en Englandstur – det blev besluttet, at der igen i år ikke ydes tilskud fra klubbens side – 
de som deltager betaler deres flybillet af deres gevinstudbetaling, mens de som ikke tager med til 
England får udbetalt hele deres del af puljen – efter Rytter er vendt hjem fra Belgien har vores 
hjemmeside fået nyt domænenavn – http://www.ardenoffline.dk – hvilket i fremtiden vil give en 
årlig afgift for at eje dette domænenavn – klubben blev enige om, at det var ok med sådan en udgift 
til vores hjemmeside – efter mødet drog vi ud til Tinghøj, hvor vi så Arden tabe 1-0 til Doense i 
serie 3 – efter kampen blev vi hentet af John Hansens Busser og kørt til Ålborg, hvor vi så AaB og 
de blå-gule sataner fra Brøndby spille 1-1. 
 
Møde Skærtorsdag d. 13. april 2006 i Arden Hallens cafeteria: 
10 fremmødte – afbud fra Rytter og Benny M – Ejnar kom lidt senere – menu: stegt flæsk med 
persillesovs og kartofler – Baske og Kim Marckmann spiste med. 
Carlo valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren – vi har fået tilbud fra 
tipsklubben i Skørping om at deltage i en tur til landskamp mod Paraguay i Århus lørdag d. 27. maj 
– det falder desværre sammen med revyen i Arden, så ingen ønskede at komme med – såfremt AaB 
kommer i pokalfinalen, er der flere, som ønsker at tage over for se finalen – det blev besluttet, at 
klubben ikke yder tilskud – næste møde (grillfesten) blev fastlagt til lørdag d. 1. juli 2006 hos Bette 
Svend, men ændringer mht. både tid og sted kan forekomme – efter møde og spisning drog vi (- 
Damborg og + Ove Hjort) ud til Ålborg og så AaB og Viborg spille 1-1. 
 
Generalforsamling lørdag d. 28. januar 2006 i Arden Hallens cafeteria: 
11 fremmødte – afbud fra Rytter – menu: skipperlabskovs. 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren – udbetaling af 
gevinster: 1.050,- kr. til dem som ikke var med i England, og 350,- kr. til dem som var med – Rytter 
og Poker indsatte deres gevinster til opsparing - Bajads tipsmester for første gang – Bette Svend 
genvalgt som formand – Poker genvalgt som kasserer – Carlo, Damborg og Kim Vagn genvalgt til 
udvalg – stor stemning for at der også laves en Englandstur i 2006 – folk blev ligeledes opfordret til 



at komme med forslag til vores 10-års jubilæum til næste år - kassereren havde lavet et budget, som 
gav underskud – dette blev ikke accepteret, og for fremtiden må der ikke laves et budget, der giver 
underskud – Carlo mente, at man selv skal lave sit tips i stedet for at få andre til det – dette mente 
alle var en god ide, som bør overholdes – næste møde blev ikke endeligt fastlagt – der arbejdes på at 
kombinere mødet med en AaB-hjemmekamp – menuen bliver stegt flæsk – og så kom der gang i 
kortene og raflebægerne.  
 
Møde søndag d. 20. november 2005 på ”Flying Horse Hotel” i Rochdale, England: 
8 fremmødte – Damborg, Bajads, Karl Oskar og Berg var blevet i Danmark – Chong, Baske og 
Morten Kok var med som ”gæster” og deltog også i mødet – menuen var let denne gang (folk var 
vist ikke så tørstige). 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren – endnu engang 
fik arrangementsudvalget ros for en fremragende tur – Morten Kok takkede på de 3 ”ikke-
medlemmers” vegne for, at de kunne deltage – ellers blev der ikke diskuteret det store på mødet – 
der blev trukket lod til næste års tipsrækkefølge – generalforsamlingen blev fastlagt til lørdag d. 28. 
januar 2006 i Hallens cafeteria – menuen bliver skipperlabskovs – og på trods af at flere var lidt 
smadrede på fjerdedagen blev der dog festet / drukket lidt videre. 
 
Grillfest fredag d. 5. august 2005 hos Knold & Jette: 
9 fremmødte – afbud fra Carlo, Ejnar og Karl Oskar – damerne blev repræsenteret af Jette, Lene      
(Ruth), Lis og Pusser – Carlo kom omkring midnat direkte fra arbejde i Valencia, Spanien – menu: 
røget ørred til forret, derefter grillet oksemørbrad med diverse tilbehør og endelig gullaschsuppe til 
natmad. 
Benny M valgt som dirigent – Rytter, Damborg og Poker startede med hver at få tildelt en bøde på 
50,- kr. for at komme for sent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren – beretning fra 
arrangementsudvalget - ud fra det tidligere udsendte materiale mht. Englandstur valgte vi at satse på 
kampen Manchester City mod Blackburn – dvs. fra torsdag d. 17. til mandag d. 21. november 2005 
– Bajads og Karl Oskar ønsker ikke at deltage, Ejnar spørges, mens Berg var lidt betænkelig mht. at 
få fri fra arbejde – han fik dog fat i afløseren Jens Leo, så han regner med at deltage – klubben 
betaler flybilletten, mens de, som ikke skal med, får udbetalt et beløb svarende til prisen på 
flybilletten – Rytter får ligeledes udbetalt prisen på flybilletten og sørger så selv for transport 
mellem Belgien og England – af Frandsen og Gatten, som deltog sidste år, er Frandsen klar igen, 
mens Gatten ikke kan komme med – der blev ringet til Christian Pedersen (Chong), som er klar, 
mens Bjørn (Bageren) vil blive spurgt, og Rune Toft vil muligvis også få tilbuddet – næste møde 
blev fastlagt til fredag d. 18. november 2005 på ”Flying Horse Hotel” i Rochdale, England – vi vil 
højst sandsynligt holde mødet om formiddagen, da vi denne gang gerne vil kunne forstå formandens 
(Bette Svends) beretning – menuen bliver temmelig sikkert en fadøl – og så blev der spist, drukket, 
snakket og festet til et godt stykke ud på natten.  
 
Møde Påskelørdag d. 26. marts 2005 i Arden Hallens cafeteria: 
Alle 12 fremmødte – menu: flæskesteg. 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren – udvalget havde 
ikke det store at berette, men vil dog jævnligt tjekke flypriser og tjekke kampprogram, når et sådant 
foreligger – næste møde (grillfesten) blev fastlagt til lørdag d. 6. august 2005 hos Poker – efter der 
var blevet spillet kort og raflet til den helt store guldmedalje, så enkelte Danmark ”lammetæve” 
Kasakhstan 3-0 i VM-kvalifikationen.   
 
Generalforsamling lørdag d. 5. februar 2005 i Arden Hallens cafeteria: 
11 fremmødte – afbud fra Rytter – menu: stegte ål med persillesovs og kartofler. 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren – udbetaling af 
gevinster: 500,- kr. pr. mand – Damborg tipsmester for 3. gang i træk og 4. gang i alt – Bette Svend 
genvalgt som formand – Poker genvalgt som kasserer – Carlo, Damborg og Kim Vagn genvalgt til 
udvalg – de blev for øvrigt endnu engang rost for et fremragende arrangement vedr. vores 
Englandstur – forslag fra flere sider om at en lignende tur godt snart må afholdes – også forslag om 
at turen evt. kunne gå til VM i Tyskland i 2006 – selvfølgelig kun hvis Danmark kvalificerer sig – 
Bette Svend og Benny M manglede en balance i regnskabet, hvilket kassereren lovede ville komme 



til næste generalforsamling – forslag fra flere om at hver enkelt medlem kan lave en opsparing i 
klubben til evt. senere ture – opsparingen har intet med klubbens økonomi at gøre og kan når som 
helst hæves af medlemmet – kun renter af beløbet tilfalder klubben – Kim Vagn og Poker viste sig 
som de store kapitalister, de er, og var de eneste, der indsatte 500,- kr. hver – næste møde blev 
fastlagt til lørdag d. 16. april 2005 i Hallen – menuen bliver flæskesteg – så kom der ellers gang i 
kortene – vi sluttede af med suppe, som heldigvis var i overskud efter standerhejsning tidligere på 
dagen. 
 
Møde fredag d. 5. november 2004 på ”Flying Horse Hotel” i Rochdale, England: 
11 fremmødte – Karl Oskar var blevet hjemme i Danmark – Frandsen med som gæstereferent – 
menu: en iskold Budweiser til hver. 
Bette Svend starter med at takke arrangementsudvalget – Benny M valgt som dirigent – beretning 
fra formanden – beretning fra kassereren – økonomisk afregning af vores tur blev udskudt til dagen 
efter, da nogle (læs: alle) havde fået mere end den Budweiser, der blev delt ud – beretning fra 
arrangementsudvalget som blev rost i høje vendinger af alle for en fremragende tur – forslag fra 
Rytter om at placeringen på ”alle tiders rangliste” udregnes efter snit pr. antal spillede uger – 
forslag fra Kim Vagn om udregning efter snit pr. år, hvilket kassereren vil kigge på – 
generalforsamlingen blev fastlagt til lørdag d. 5. februar 2005 i Hallen – menuen kommer til at 
bestå af ål, som allerede er indkøbt – derefter fortsatte vi med det, som var en af 
hovedbeskæftigelserne på vores tur til England – vi drak som svin – se i øvrigt Frandsens referat fra 
mødet.           
 
Grillfest lørdag d. 21. august 2004 hos Knold & Jette: 
11 fremmødte – afbud fra Rytter – af hunkøn var der Jette, Lis, Greve og Anja – menu: Knold 
grillede en oksemørbrad og dertil diverse tilbehør. 
Benny M valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren – beretning fra 
arrangementsudvalget, hvor Carlo fremlagde mulige datoer til Englandsturen – valget faldt på 
Liverpool mod Birmingham d. 6. november – afgang fredag og hjemkomst søndag – alle var 
interesseret i at deltage – turen vil kunne gøres for små 2.000,- kr. pr. mand – det blev besluttet at 
klubben yder tilskud på 500,- kr. pr. mand – kun 12 billetter bestilles – Carlo arbejder videre med 
turen og holder os underrettet – der blev gjort opmærksom på at vores IT-ansvarlige skal få rettet 
forskellige ting på vores hjemmeside – næste møde blev fastlagt til lørdag d. 30. oktober 2004 kl. 
18.00 i Hallen – menuen håber vi bliver ål – og så blev der ellers spist, drukket og festet – nogle 
længere tid end andre (formanden (Bette Svend) faldt i søvn før kassereren (Poker)). 
 
Møde fredag d. 16. april 2004 i Arden Hallens cafeteria: 
10 fremmødte – afbud fra Rytter – Knold kom, da han var færdig med at sælge is – menu: Knold’s 
stegt flæsk med persillesovs og kartofler. 
Damborg valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren – beretning fra 
arrangementsudvalget, hvor Carlo havde undersøgt muligheden for en tur til England - fly til 
London og derfra videre til udkanten af Manchester, se en kamp i enten Manchester eller Liverpool, 
overnatning på hotel og en bil/bus til rådighed for max. 1.500,- kr. pr. mand – lød super – Carlo vil 
arbejde videre på sagen – næste møde (grillfesten) blev fastlagt til lørdag d. 21. august 2004 – 
holdes enten i Hallen eller hos Knold og Jette – og så blev der nok engang spillet (dog kun kort 
denne gang). 
 
Generalforsamling fredag d. 23. januar 2004 i Arden Hallens cafeteria: 
11 fremmødte – afbud fra Rytter – menu: bøf stroganoff á la Knold og Damborg’s råcreme, is, 
chokolade + makroner. 
Bette Svend valgt som dirigent – beretning fra formanden – beretning fra kassereren – udbetaling af 
gevinster: 1.100,- kr. pr. mand – Damborg nok en gang tipsmester – Bette Svend valgt som ny 
formand i stedet for Benny M – Poker genvalgt som kasserer – Carlo, Damborg og Kim Vagn 
genvalgt til udvalg med en bemærkning om at de skal ha’ noget klar til næste møde, da det ser lidt 
sløjt ud med deres arrangementer – Knold foreslog at arrangementet også kunne være en 
håndboldkamp – forslag fra Ejnar om evt. at vente til 2005 og så spare op til en Englandstur – 
ændring i § 12 blev vedtaget: man skal vinde mere end 25,- kr. i en uge ellers vanker der bøde 



(Carlo lagde ud i uge 1 med en gevinst på 20,- kr., så ændringen blev straks taget i brug – 25,- kr. 
ekstra i kassen) – det blev efter forslag fra Knold vedtaget, at der skal forelægge et referat fra hvert 
møde – næste møde blev fastlagt til fredag d. 16. april 2004 – menuen kommer til at lyde på stegt 
flæsk med persillesovs – og så blev der spillet kort og raflet. 


