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Vi bar modtaget ,falgrenarc: 

Herr Redaktør. 

Hvis følgende Indlæg ikke er for vammelsødt 
og yndigt, maa jeg maaske bede om Plads for 
det i Deres ærede Blad. 

Kritik er gavnlig, hvis den er berettiget, men 
er det helt rigtigt, at det er Kritikeren  selv, 
der afgør, om Kritik er berettiget? (jfr. Artikel i 
ASG-Bladet Nr. 11). 

Jeg vil ikke gaa nærmere ind paa denne Ar-
tikel, der efter min Mening er holdt i en for ASGs 
Redaktør ikke særlig værdig Tone, blot fastslaa, 
at med „den Slags" mener jeg, at man ikke skal 
fremkomme med Angreb paa de 3 Sportsreferenter 
i et Medlemsblad, naar Dagbladene altid staar 
aabne for Kritik af deres Medarbejdere. 

Det er jo fortrinsvis Medlemmer af ASG, der 
faar ASG-Bladet, og hvis jeg tilfældigvis ikke 

Grammofonplader 
i meget stort Udvalg 

Fra i Dag behøver De ikke mere have 

en gammel Plade mod for at faa on ny, 

kom derfor og se vort store Udvalg i 

Svensk, Harmonika, Jazz og Klassisk. 

Originale engelske Plader paa Lager. 

William Lind 
Tlf. 95 . Nørregade 8 . Allinge 

havde været Redaktør af RBs Medlemsblad og 
som saadan hver Maaned faar Deres, saa havde 
jeg aldrig faaet at vide, at der hersker saa vold-
som Utilfredshed med mine Sportsreferater. Jeg 
er saa optimistisk at tro, at Utilfredsheden trods 
alt ikke er saa udbredt indenfor ASG som antydet 
i Deres Blad, ellers havde Bornholms Tidende 
nok lejlighedsvis gennem de sidste 20 Aar faaet 
en Antydning om det. Snarere er det Redaktøren 
af ASG-Bladet, der i enkelte Tilfælde har følt sig 
saaret over, at der virkelig findes nogle, som 
ikke synes, at hans Dygtighed som Maalmand 
er saa stor, som hans Klubtilhængere til Stadig-
hed fortæller ham. 

At jeg som Sportsreferent skulde være i Stand 
til at gøre alle tilfreds, har jeg intet Øjeblik 
regnet med, men fra ret kompetent Side har 
Bornholms Tidende dog nogle Gange faaet Aner-
kendelse for Bladets Sportsreferater. 

Med Tak for Optagelsen 

Chr. Møller 

Til ovenstaaende vil jeg tillade mig at frem-
komme med nogle bemærkninger eller imødegaa-
eiser, hvad man nu vil kalde det. 

Den filosofi omkritikken kan vi vist godt springe 
let nen over, men løvrigt mener jeg, at i mange 
tilfælde kan kritikeren selv afgøre, om kritik er 
berettiget, bl. a. i dette tilfælde. 

Hvorvidt min tone i den omtalte artikel var 
værdig eller ej, skal jeg lade være usagt. Jeg 
vil lade læserne afgøre, om Chr. Møllers artikel 
er holdt i en mere værdig tone end min. løvrigt 
er det vel saadan, at hver fugl kvidrer med sit 
næb. Jeg kan ikke indse, hvorfor man ikke skulde 



kunde fremkomme med en kritik af de 3 sports-
referenter i et medlemsblad. Naturligvis kan man 
det. Forfatteren til artiklen i ASG-bladets novem-
ber nummer er sikkert klar over, at dagbladenes 
spalter staar aabne for kritik, men indholdet af 
nævnte artikel var ikke af interesse for hele øens 
befolkning, idet den sikkert er blevet til paa grund 
af den behandling, Benny Francker fik. At sports-
referenterne saa i samme aandedræt faar deres 
fedt, maa de finde sig i. Jeg vil henvise Chr. 
Møller til BBUs sidste generalforsamling. Der skal 
jeg love for, at sportsreferenterne fik paa puklen, 
og for en fuldkommenheds skyld vil jeg bemærke, 
at ASG bestemt ikke var den klub, der var mest 
utilfreds. Naar Chr. Møller er saa optimistisk at 
tro, at der ikke hersker saa voldsom utilfredshed 
med sportsreferaterne (det er ikke alene hans 
referater, de er paa ingen maade værre end de 
andre) indenfor ASG, som artiklerne antyder, maa 
jeg bedrøve ham med at raade ham til at ændre 
sin optimisme til pessimisme. Utilfredsheden er 
stor, maaske endnu større end det kommer til 
udtryk i artiklerne. 

Jeg er evigt enig med Chr. Møller i, at man 
ikke kan gøre alle tilpas, det er simpelthen en 
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Høiers Hotel 
11. Nielsen 

umulighed, men derfor maa .man ogsaa kunde 
tage den kritik, der falder af. Hvor Bornholms 
Tidende har faaet anerkendelse for bladets sports-
referater fra, ved jeg naturligvis ikke, men den 
stammer ifølge Chr. Møllers paastand fra „ret 
kompetent side", jeg maa endnu engang henvise 
til BBUs sidste generalforsamling. Den kritik, der 
fremkommer der, maa da siges at komme fra 
absolut kompetent side, at der dagen efter ikke 
stod ret meget om det i dagbladene, er ikke saa 
mærkeligt, idet jeg gaar ud fra, at det er sports-
referenterne selv, der har skrevet om generalfor- 
samlingens forløb. I ASG-bladet nummer 6 (juli 
1945) har jeg skrevet en artikel om denne kritik, 
hvorvidt Chr. Møller har overset denne artikel 
eller klogeligt undladt at tage til genmæle, skal 
jeg ikke kunde svare paa. 

Artiklen munder ud i et angreb paa mig per-
sonligt — om mine kvalifikationer som maalmand. 
Hvad det vedkommer hele diskussionen, begriber 
jeg ikke, men det lader til, at Chr. Møller i mig 
har fundet en person, som skal dukkes. Det er 
smigrende, at der er nogen, der lægger saa me- 



get mærke til en, men jeg vilde nu gerne give 
afkald paa den opmærksomhed og være noget 
mere upaaagtet. Chr. Møller maa aabenbart være 
godt inde i ASGs indre forhold, eftersom han 
kan fremkomme med den paa stand, at mine klub- 

Torsdag den 24. ds. afholder ASG 

sin aarlige 

Generalforsamling 
paa Gæstgivergaarden Kl. 19,30 

DAGSORDEN 

1. Valg af Dirigent og Sekretær 

2. Beretninger 
a. Formanden 
b. Fodboldudvalget 
c. Badmintonudvalget 
d. Haandboldudvalget 
e. Udvalget for Fri Idræt og Gymnastik 
f. Svømmeudvalget 

3. Regnskabet 

4. Byggefondet 
Beretning og Regnskab 

5. ASG-Bladet 
Beretning og Regnskab 

6. Klublokalerne 
Beretning og Regnskab 

7. Valg 
a. Valg af Formand. A. Mauritsen afg. 
b. Valg af Fodboldudv. og Suppleant hertil 

V. Mauritsen, Aksel Christensen, Vilh. 
Kn. Jensen og Ove Jørgensen afg. 

c. Valg af Badmintonudv. og Suppleant hertil 
Kn. Jensen, Eigil Jensen, Ove Holm afg. 

d. Valg af Udv. for Fri Idræt og Gymnastik 
Bernh. Jensen, A. Gornitzka, H. Funch afg. 

e. Valg af Haandboldudv. og Suppleant hertil 
0. Jørgensen, Rigmor Rønne, Margr. Få.lt afg. 

f. Valg af Svømmeudv. og Suppleant hertil 
Hans Jensen, Orla Jensen, Margr. Fålt afg. 

8. Valg af 2 Revisorer og 1 Revisorsuppleant 
V. Staffensen og Aage Kofoed afg. 
Som Suppleant afg. Will. Lind 

9. Valg af Fanebærer og Reservefanebærer 
A. Gornitzka og Carlo Bendtsen afg. 

10. Valg af Red. og Forretningsg. til ASG-Bladet 
Gunnar Nielsen og Will. Lind afg. 

11. Valg al Byggeluncl. ug 3uppieant nertii 
A. Gornitzka, Aage Kofoed, Will. Lind, W. Rø-
mer og Ove Holm afg. 

12. Lovændring 
vedr. Bestyrelsens og Udvalgenes Fritagelse 
for at betale Kontingent 

13. Eventuelt 
Herunder Udtrækning af 8 Borgerlaans-Aktier 

Efter Generalforsamlingen fælles Kaffebord 

kammerater til stadighed gaar og fortæller mig, 
hvor dygtig jeg er. Kedeligt for ham og hans 
paastand er det dog, at jeg ikke engang selv 
kender noget til den fortællen om min dygtighed. 
Vi i ASU gaar ikke og fortæller hinanden, hvor 
dygtige vi hver især er, vi spiller for holdet — 
alle mand, og vi gør det, saa godt vi kan. At 
jeg saa engang imellem skal „hænges ud" af 
Chr. Møller, det maa jeg jo finde mig i. Mærke-
ligt er det dog, at de andre sportsreferenter ikke 
har set de „fadæser", som jeg 	ifølge Chr. Møl- 
lers referater — har lavet. 

Med dette indlæg tror jeg, at det er paa tide, 
at denne diskussion slutter. Aarsagen hertil er, 
at Chr. Møller med sit indlæg er kommet med 
personligheder, og naar man først er kommet 
dertil, er det saglige i diskussionen bortfaldet. 

Vi mangler dommere 
ASU har til foraarsturneringen tilmeldt 3 dom-

mere, nemlig A. Mauritsen, V. Mauritsen og Hans 
Jensen. Nu er det imidlertid saadan, at en klub 
skal stille med lige saa mange dommere som 
tilmeldte hold. Da vi har tilmeldt 5 hold og kun 
3 dommere, har vi altsaa ikke overholdt bestem-
melserne. Her er noget galt. Hidtil har det ikke 
været muligt for os at formaa nogen til at tage 
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et dommerkursus med efterføl-
gende eksamen. Forhaabentlig vil 
det lykkes i aar. 

Der er af BBU planlagt et dorn-
merkursus til foraaret, og det er 
blevet paalagt fodboldudvalget 
at prøve paa at finde et par 
mand, der er villige til at lade 
sig uddanne til dommere. 

Vi haaber, at fodboldudval-
gets bestræbelser vil krones med 
held. 

Generalforsamlingen 
Som omstaaende Annonce vi-

ser, foregaar den „aarlige Stor-
vask" Torsdag den 24. ds. paa 
Gæstgivergaarden. Det plejer at 
være det store aarlige Opgør af 
Stillingen i ASG, saavel økono-
misk som sportsligt, og saadan 
vil det ogsaa blive i Aar. 

De sidste Aar har det knebet 
stærkt med at faa Folk nok til 
de mange forsk. Udvalg, og vi 
appellerer derfor stærkt til alle 
vore Medlemmer om at møde godt 
op i Aar, saa vi kan faa disse 
Pladser besat efter Medlemmernes 
ønsker. Desværre har man hos 
mange Medlemmer mærket en vis 
Skræk for at komme med i Le-
delsen, men det er der absolut 
ingen Grund til nu mere. Arbejdet 
er blevet betydelig lettere i de 
sidste Aar, og for enhver rask 
ung Mand eller Kvinde skulde det 
være en Fornøjelse at faa Lov 
at tage et Nap med nu, hvor vi 
har saa gode Forhold at arbejde 
under. 

Vi haaber paa Rekord Tilslut-
ning i Aar; det er altfor vigtig 
en Aften til at man kan være 
ligeglad med at komme eller ej. 
Se løvrigt Dagsordenen igennem 
i Annoncen. 	 A.M. 

Tilmeldelser af fodboldhold 
Paa det sidste bestyrelsesmøde 

drøftede man, hvorvidt ASG skul-
de tilmelde et drengehold til for-
aarsturneringen. Resultatet blev, 
at man vil gøre et forsøg. Vi 
har drenge nok til et drengehold, 
ja, vi kunde vel ogsaa stille to, 
dersom det skulde være, men  

forholdet er det, at langt de fleste 
af spillerne paa 2. junior ikke er 
ældre, end at de har lov til at 
spille i drengerækken, men da 
vort 2. junior som bekendt har 
en meget fin placering i efteraaret 
(nr. 1, 3 points foran nr. 2), vil 
man naturligvis ikke svække dette 
hold ved at benytte nogle af spil-
lerne paa drengeholdet. Derfor var 
man lidt bange for, at drenge-
holdet vilde blive for svagt. Nu 
er det en kendsgerning, at vi 
stiller med ét drengehold til for-
aaret. Drengene vil sikkert blive 
glade for dette, for det er jo nok 
morsomt at træne og faa lov til 
at være med til at spille til 2 maal, 
men det er nu engang mere in-
teressant at møde drenge fra andre 
klubber paa en fodboldbane. Hvad 
angaar tilmeldelse af andre hold, 
saa er det de samme som i efter-
aaret. Tilmeldelsen af hold fra ASG 
bliver altsaa til foraaret saaledes: 
2 seniorhold, 2 juniorhold og 1 
drengehold. 

Ifølge skrivelse fra BBU vil 
foraarsturneringen blive afviklet 
paa samme maade som efteraars-
turneringen. Kredsinddelingen vil 
saaledes blive bibeholdt, og det 
er vel ogsaa det mest naturlige 
at vente med at gaa over til 
helt normale forhold til en tur-
nerings begyndelse, og ikke gøre 
nogen ændring nu, da vi er midt 
i en turnering. 

Gymnastik 
Desværre har vi maattet ind-

stille gymnastikken indtil videre. 
Grunden hertil er lederens syg-
dom. Forhaabentlig er Forslund 
snart paa benene igen, saaiecies 
at vi kan komme i sving igen; 
og saa haaber vi paa god tilslut-
ning. 

DA9bo9 
Ligesom sidste aar vil forman-

den for BBU, overlærer Hede-
gaard, og bankfuldmægtig Karl 
Henriksen holde en række fore-
drag rundt om paa øen. Emnet 
er naturligvis fodbold. Turen til 

ASG kommer i midten af februar. 
Nærmere om dette i næste num-
rner. 

Dansk-Idræts-Forbund har den 
14.-2.-1946 50 aars jubilæum. I 
den anledning vil der landet over 
blive afholdt fester. ASG har til 
dels fastlagt programmet for en 
saadan fest. Vi skal i næste nr. 
komme nærmere ind paa dette 
jubilæum. 

Penge at tjene! 
William Lind vil ikke mere som 

regnskabsfører for bladet, og det 
vil sikkert blive svært at faa no-
gen til at overtage dette job. Det 
er ikke selve regnskabet, der vol-
der saa mange kvaler, nej, det 
er tegningen af annoncer. Det, 
det kniber med, er at afse saa 
megen tid, som annoncetegnin-
gen kræver. 

Vi er ude med søgelyset. Er 
der en mand eller kvinde blandt 
medlemmerne, der kunde tænke 
sig at paatage sig jobbet mod 
betaling? Hvor meget vedkom-
mende kan tjene paa det, afhæn-
ger af ham eller hende selv, idet 
betalingen vil blive en vis pro-
centdel af annoncebeløbet. 

Deri, der vil tjene sig en ek-
stra skilling ved at tegne annon-
cer til ASG-bladet, bedes hen-
vende sig til redaktøren inden 
den 23.-1.-1946. 

Adr. Vestergade 10, Allinge. 

ASGer! 
Lad os faa 

en velbesøgt og 

interessant 

Generalforsamling 
den 24. 

GPRHITZK AS TRYIS, ALLINGE 


