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Den 1 november 2000 vælges Verner Rysbjerg til ny formand for Old klubben. Verner fortsætter
iflg. Erik Crüger med listeføre: Vagn A. Christensen og kassemester: Carl Rasmussen.
I de følgende 5 år tilfører Verner Old Boys klubben mange nye tiltag. Verner styrer klubben på
demokratisk vis sammen med Carl Rasmussen som kasserer, og Vagn A. Christensen som listeføre.
Carl Rasmussen bliver dog syg, og i julen 2002 beder Carl sig fritaget for kasserer posten! Verner
overtager derefter kasserer jobbet i næste sæson.
I de efterfølgende år er skiftende medlemmer kasserer i Old Boys klubben. Carl Rasmussen,
Christian Schmidt, Peter Skov christensen, og sidst men ikke mindst Niels Nygaard.
I de 5 år Verner var formand, var der forskellige medlemmer som hjalp med div. opgaver: Helmer
Jespersen - Vagn Thyssen - Preben Dyhr - Kurt Hansen - Jørgen Schreff - Christian Schmidt - Niels
Nygaard, samt Peter Skov Christensen.
Som et lille kuriosum, kan jeg fortælle at det var Verner der fik mig ind i Old Boys klubben. .
I maj 2005 kommer en af mine golfvenner Niels Nygaard til mig og siger, skal du ikke med i Old
Boys klubben? De har lige udvidet med 10, og der er en´ plads tilbage. Niels var på det tidspunkt
kasserer, så Niels var godt orienteret.
Om aftenen ringer jeg til Verner og spørger, kan jeg blive optaget? Ja siger Verner, men du skal være
fyldt 60 år – ”fy fanen” jeg er kun 59 – okay! Siger Verner ! du er med, men du skal holde din kæft
med din alder – ha – ha.
I Verners formands periode var reglen den, når noget nyt skulle vedtages i bestyrelsen havde man en
demokratisk diskussion inden afstemningen. Listeføreren havde 1 stemme – kassereren havde 1
stemme – sekretæren havde 1 stemme, og formanden havde 2 stemmer. Formanden var selvfølgelig
også sekretær). Smart IKK´?

Til generalforsamlingen 2005 vælger Verner at overlade ”fanen” til nye kræfter, hvem det så end
måtte blive? Der var ingen som ønskede at overtage formandsposten efter Verner. Jeg bliver sågar
spurgt, men undsiger mig med, at jeg stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Generalforsamlingen munder dog ud i at Poul Andreassen tager ordet. Skal denne klub forstærkes
fremover, skal der vælges en bestyrelse med minimum 7 medlemmer. Poul får 6 andre med i en
fremtidig Old Boys bestyrelse, og de konstituerer sig selv efter mødet.
Nogle af Verners hjælpere i gennem årene:

Vagn Thyssen

Kurt B. Hansen

Helmer Jespersen

Niels Nygaard

Kasserer: Carl Rasmussen

Jørgen Scherff

Christian Schmidt

Peter Skov Christensen

Preben Dyhr

Verner Rysbjerg: Formand fra 2000 til 2005
Herefter Verners sidste beretning:

