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2010
Formandens beretning.
I forenings året 2009/2010 har AIK afholdt andespil i december og klubfest i januar
2010 og veteranernes tur i marts og nu generalforsamlingen så efterhånden sker der ikke
mange nye tiltag i klubben.
Der trilles kegler en gang om måneden i hver afdeling og der spilles lidt badminton.
Derfor føler jeg også at vi bør ændre i klubbens bestyrelse, idet der senere i aften er to medlemmer af bestyrelsen der ønsker at udtræde, og bestyrelsen vil fremkomme med forslag til
en ny sammensætning af bestyrelsen.
En ting, som bestyrelsen prøver at gøre meget ud af, er at sende en lille opmærksomhed, til medlemmernes runde fødselsdage, og gennem tiderne har jeg fået mange tilbage
meldinger, på at medlemmerne sætter stor pris på, at vi husker disse dage
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år, og
også i år sige John Nielsen og Jørgen Gyldenbo tak for klubbladet og den fine hjemmeside.
Brugerbestyrelsen.
Curt Gylling og jeg har deltaget i møderne i brugerbestyrelsen og på et af møderne
fortalte vores teamchef Erik Hansen, at der var sket nogle organisationsændringer i KFF.
Det nuværende Team Nørrebro/Østerbro nedlægges, og de ”tiloversblevne” anlæg (alle idrætsanlæg på Østerbro, samt et par kulturhuse m.v.) sammenlægges med Team Brønshøj.
Brugerbestyrelsen på Genforeningspladsen har fået det samme rådighedsbeløb, som sidste
år, og af midlerne vil der blive bruget 25.000 kr. til indkøb af nye stole her til restauranten
og udendørs bænkene rundt om klubhuset vil blive malet.
I 2011 er der i genopretningsplanen afsat 2,8 mil. til Genforeningspladsen.
Brugerne af klubhuset er stærke utilfredse med at Tri4´s medlemmer ”parkerer” deres
cykler inde i husets mellemgang. Især når hele huset lige er blevet genoprettet og ser indbydende ud.
Veteranerne.
Veteran turene er efterhånden blevet en del af AIK, så måske i fremtiden bør disse
turer ligge i AIK regi.
Jeg vil godt sige tak til Tage Mody for alle de år, han har været kasserer hos veteranerne. Turen i år blev en fin tur til Tyskland, hvor vi boede ca. 100 km syd for Berlin og turen
blev udført af Valby busserne, også her vil jeg godt sige tak til udvalget for et godt arrangement.
Andespillet.
Som sædvanlig gik andespillet stille og roligt, og der var fremmødt de sædvanlige ca.
40 personer, som alle er med til at hygge og få aftenen til at blive en god AIK aften.
Der blev uddelt årsnåle og Linda Groth blev kåret som årets AIK, for sin store indsats hos
veteranerne og Jørgen Gyldenbo fik erindrings pokalen
som årets AIK’ er i 2008.

Beretning Kegleafdelingen 2009
Der er heller ikke i år i de 2 afdelinger (damer og herrer) kommet tilgang af nye medlemmer. Der kunne godt være et par damer mere.
Vi oplevede desværre i 2009, at da damerne mødte op til kegleaften i august var banerne under renovation uden at vi havde fået besked.
Da man havde aftalt at fejre 2 fødselarer, blev man der, og holdt en lille fest for dem med det
medbragte brød ved de opstillede borde overfor hallen.
Vi nåede at få adviseret herrerne så de ikke mødte op tirsdagen efter.
Denne aflysning var desværre ikke den eneste vi oplevede i året der er gået. På grund
af klimatopmødet blev hallen lukket fra starten af december til ca. den 20. december. Dette
fik vi heller ikke besked om, men heldigvis opdagede vi det i tide, så vi kunne forsøge at finde
et sted til juleafslutningen. Dette lykkedes efter en snak med Lotte nede på Genforeningspladsen, og både damerne og herrerne havde en dejlig afslutning dernede.
Der har i 2009 været 22 spillere i herreafdelingen medens der fra efterårssæsonen
kun har været 18 i dameafdelingen (mod 21 fra keglestarten først på året) ved det månedlige
kegletrillen i Nørrebrohallen.
Dette sidste viser desværre en tilbagegang for damerne i forhold til 2008 på 3, medens
det for herrernes vedkommende stadig er status Quo.
2009 blev også som de foregående år et spændende år. Også i år var der kamp om
præmie-pladserne for både damerne og herrerne på sidste spilledag, hvilket jeg synes er dejligt, også at se nye præmietagere.
Mesterskabet fik for damernes vedkommende en ny vinder, medens herrernes vinder
blev samme i forhold til sidste år.
Mester 2009 for damerne blev Grete Amskov
Mester 2009 for herrerne blev Ole Madsen
Begge vindere var til stede ved afslutningsfesten og de blev begge behørigt fejret ved
denne lejlighed..
Kegleafdelingen stod også i år for arrangementet ved den kombinerede klub- og kegle-afslutningsfest. Endnu en gang et helt igennem godt arrangement med god mad og drikke
hele aftenen, samt den sædvanlige gode musik. Også i år vil jeg her takke de personer der
deltog i planlægningen og udførelsen af festen.
Vi startede derfor som sædvanlig med velkomstdrink og vor lille konkurrence.
Deltagerantallet var i år 35( inkl. Vort Æresmedlem med frue ). De 32 var keglespillere, medens 1 passivt medlem samt æresmedlemmet + frue mødte op.

Antallet var nogenlunde det samme som de forrige år, men vi var i år uheldige med at der
var flere der ikke kunne deltage på grund af andre aktiviteter, dette håber vi at undgå næste
år.
Datoen for næste års kegleafslutning - og klubfest er lørdag den 22. januar 2011.
Bestyrelsen har igen i år evalueret festen (der var godt nok ikke så mange medlemmer
tilstede ved mødet), men de tilstedeværende var enige om at det var en god fest og der ikke
manglede noget hverken hvad angår spiseligt eller drikkeligt.
Vi må igen i år desværre notere en medlemsafgang i 2009.
Jeg vil også i år benytte lejligheden til at takke alle de personer der i den forgangne
sæson har deltaget i alle de gøremål der skal udføres i både dame og herre kegleafdelingen.
Jeg vil også i år sige tak til de personer der altid velvilligt træder hjælpende til med de små
praktiske ting på spilledagene i begge afdelinger
Med håbet om et lige så godt og spændende kegle år ser jeg frem til dette i 2010.
Rødovre den 25 marts 2010
Curt Gylling
Årsberetning fra Badminton 2009.
Medlemstallet i badmintonafdelingen er rimeligt stabilt efter at vi i 2008 frygtede at
nedgangen ville fortsætte. For tiden har vi 3 – 4 stykker til prøvetræning og det er mit håb at
et par stykker af dem vil falde til i klubben
De 2 baner som vi har fra 18 – 19 bliver benyttet af privatister. Privatister er spillere
der med en makker eller 3 andre har en bane en time for sig selv. De få privatister vi har
deltager kun sjældent i vores interne turneringer, men de holder banerne besatte i timen op
til klokken 19.00, hvor den faste stab møder op.
Der er travlhed på de 2 baner fra 19 – 20. Det sker tit at vi har oversiddere. Klokken
20 er alle mødt og vi har 3 – 4 baner og er på gode dage ca. 14 – 16 spillere. Jeg fungerer
som matchmaker og forsøger med skiftende held at sætte par sammen til gode og jævnbyrdige kampe.
Når jeg kigger på gruppen af spillere er vi delt i 2 grupper. De gode og de mindre
gode. Når jeg laver kombinationerne sikrer jeg mig at vi både spiller blandede kampe – en
fra hver gruppe i et par mod et andet par sammensat efter samme princip og at de unge og
dygtige også får lejlighed til at folde sig ud i kampe, hvor alle 4 spillere tilhører gruppen af
gode spillere.
Omgangstonen blandt spillerne er meget fin, især når man tager i betragtning at vi er
en meget blandet flok på alle områder. Vi er efterhånden et par spillere over 60; men vi kan
stadig på vores gode aftener yde god modstand mod de yngre kræfter.
Et par gange før juleturneringen havde Jesper et uheld, hvor han forvred foden ganske voldsomt. Han mødte ikke op til juleturneringen; hvor han skulle have haft overrakt

pokalen for årets spiller. Juleturneringen er en stor succes. Alle møder op og der er præmier
til alle takket være en gavmild klub. Når alle præmier er delt ud står alle med en øl som vi så
undtagelsesvis drikker på banen efter at have udbragt en skål for klubben.
Vi har søgt at få tre baner fra klokken 19 i den kommende sæson og jeg håber at vi får held
med vores ansøgning.
Sluttelig en hjertelig tak til jer som holder klubben i gang. Tak for et gnidningsløst og
effektivt samarbejde.
Sportslig hilsen
Birger Madsen.
Inden jeg går over til fremtidig virke, vil jeg her benytte lejligheden til at sige Norma
Poulsen og Arne Hedstrøm, tak for mange års god arbejdsindsats i bestyrelsen.
Fremtidig virke.
Der er ikke optræk til de store forandringer i klubben, så bestyrelsen vil fremover lave
følgende arrangementer:
Banko, fredag den 26/11 2010.
Damekegle afslutning, tirsdag den 14/12 2010.
Herrekegleafslutning, tirsdag den 21/12 2010.
AIK’s kegle og klubfest den 22/1 2011.
Veteran tur 4-6. marts 2011.
Generalforsamling den 13/4 2011.
Formanden.
Dybt inde i Amazon junglen finder den opdagelsesrejsende sig
pludseligt omringet af en flok sultne kannibaler. Da han indser
hvilken situation han befinder sig i, siger han stille til sig selv: "Åh
Gud, jeg er på røven.." Et lysglimt hamrer ned fra himlen og en dyb
stemme buldrer: "Nej, du er ikke på røven.
Tag den sten der ligger lige for dine fødder og bank den i hovedet på deres høvding der står 2 meter fra dig." Den opdagelsesrejsende tager stenen og banker den gentagne gange i hovedet på
høvdingen.
Omringet af chokerede kanibaler, står han nu med tunge åndedrag og kigger ned på høvdingens livløse krop.
Stemmen buldrer igen: "Sådan...nu er du på røven..."

Kegleafdelingen efteråret 2010
Kære kegle venner så er efterårsæsonen startet, og jeg håber at se jer alle igen,
og måske nogle nye spillere.
De kommende spilledatoer er:
Damer:
Tirsdag den 14 september 2010
Tirsdag den 12 oktober 2010
Tirsdag den 9 november 2010
Herrer:
Tirsdag den 21 september 2010
Tirsdag den 19 oktober 2010
Tirsdag den 16 November 2010
Juleafslutningerne i de 2 afdelinger bliver også i år afholdt i klubhuset på Genforeningspladsen.
Damer: Tirsdag den 14 December 2010 kl. 18.00
Herrer: Tirsdag den 21 December 2010 kl. 18.30
Vi ser alle frem til en spændende afslutning på sæsonen inden vi kan blive klar
til, at uddele de årlige præmier, og gerne med nye
Modtagere af disse.
Til sidst vil jeg også lige minde jer om at afslutningsfesten afholdes lørdag den 22
januar 2011 kl. 18.00
Curt Gylling

Et skib sejler forbi en lille ø. En passager ser en mand I laset tøj, der står og
hopper mens han vifter med armene.
“Hvem er det”, spørger passageren.
Kaptajnen svarer: -”Det ved jeg ikke, men han bliver vildt glad, hvergang vi
sejler forbi!”
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Fine præmier

ÆV - så skal
Jeg vel
slagtes

