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Generalforsamlingen 1946 
Torsdag den 24. januar afholdt ASU sin aarlige 

generalforsamling paa Uæstgivergaarden. Mau-
ritsen bød velkommen. Efter at slagsangen var 
sunget, gik man over til 1. punkt af den lange 
dagsorden. Det var valg af dirigent og sekretær, 
og til disse hverv valgtes henholdsvis Viggo Staf-
fensen og Gunnar Nielsen. 

Derefter fik formanden ordet, og han aflagde 
følgende beretning for aaret 1945: » Haret 1945 
er paa en maade en milepæl i ASGs 23-aarige 
bestaaen. Det er det aar, hvor vort dejlige sta-
dion derude ved gasværket har været i fuld gang, 
og samtidig det aar, hvor vi har kunnet slette 
den dyreste del af vor gæld. 

I økonomisk henseende staar vi i dag saaledes, 
at vi af forpligtelser kun har de resterende bor-
gerlaansaktier paa godt 4000 kr. Uden at komme 
alt for meget ind paa regnskabet, det vil kassereren 
nærmere gøre rede fur, vil jeg dog igen i aar 
konstatere, at det er festlighederne, specielt som-
merfesten, der bærer ASU oppe i økonomisk hen-
seende. Kontingentet i foreningen andrager paa 
et helt aar ikke væsentlig mere, end hvad vi 
plejer at lave paa et bankospil en søndag efter-
middag. I og for sig er det jo baade forkert og 
nedslaaende, at idrætsungdommen ikke selv er 
med til at bære de fælles udgifter i foreningen 

paa en helt anderledes maade, end det sker i 
dag. Saa meget mere kedeligt er det at konstatere, 
at det skal være saa svært at faa de unge men-
nesker til at betale 50 øre om maaneden i kon-
tingent til sin idrætsforening, naar man ser, hvor 
let pengene sidder i de unge menneskers lommer, 
bare det gælder andre ting. Nej — mine herrer. 
I ved slet ikke, hvor godt I har det. Prøv engang 
at tænke igennem, hvad I virkelig faar for disse 
50 øre, og I vil sikkert indrømme mig, at I faar 
meget, ja, næsten alt for meget for de penge. 
Mange foreninger rundt om i landet vil misunde 
os de gode og b illige forhold, vi i dag har at 
arbejde under. 

Vi oplever i dag rundt om i landet en reaktion 
ovenpaa krigens svære aar, som langtfra er af 
det gode. Vi ser rundt om os, hvordan der bare 
kræves ind af livets goder. Vi bilder os alle ind, 
at netop vi har ydet noget positivt, og nu er 
tiden inde til at kræve ind. Vi er lige gode alle-
samme. Alle føler vi os forurettede, og vi kræver 
alle det, vi kalder vor ret. Saadan er tendensen 
ogsaa ved at blive indenfor idrætten. Her har 
man strøget alt, hvad der hedder offervilje, be-
skedenhed og resignation. Ja, man har snart slaaet 
en tyk treg over alt, hvad der hedder idealisme, 
det er blevet forretninger altsammen. Krigen har 
bragt mange penge til idrætten, og vi her i ASU 
har i de sidste par aar ogsaa faaet vor del deraf. 
ASU er i dag i god gænge, økonomisk set, og 
muligvis dette har bevirket, at der har bredt sig 
en vis slaphed og ligegyldighed' i arbejdet. Men 
det er skrup galt, for vi er absolut ikke ved vejs 
ende endnu. Vi ser det i flere af de sportsgrene, 
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vi beskæftiger os med. Mange steder ligger det 
hele dødt hen, og det er fattigt med energi og 
initiativ. Vi ser det, naar vi kalder sammen til 
den store sommerfest. Det er rent ud sagt fan-
tastisk, hvad man kan støde paa af undskyldninger 
for at slippe for at tage et nap med. I sommer 
opfordrede vi gennem ASU-bladet vore medlem-
mer til at melde sig til at hjælpe til med et eller 
andet ved festen. Ikke e en eneste meldte sig. 
Man stoler fuldt og fast paa, at det gaar nok 
alligevel. Det har jo altid gaaet før, Jeg vil dog 
stærkt advare mod denne ligegyldighed. En skønne 
dag siger maaske ogsaa de mennesker, som i 
øjeblikket gør et stykke arbejde, stop, og saa har 
vi katastrofen. Vi maa ikke komme dertil, at vi 
sløjfer vore idealer og bliver hverdagsmennesker, 
naar det gælder arbejdet for idrætten. Vi rnaa 
stadig have noget at kæmpe for og maal at stile 
imod. 

De enkelte idrætsgrene skal jeg springe let 
over. Det vil De faa nærmere redegørelse for af 
udvalgsformændenes beretninger. 

Foreningens medlemsantal er i dag! 

	

Aktive jun. 	19 kvindelige 25 mandlige (+ 6) 
„ 	sen. 	35 	„ 	96 	(+ 35) 

Passive 256 (--1- 49) CBUere 35. lait 466, en frem- 

gang paa 90 medlemmer. Det er en pæn frem-
gang, naar det tages i betragtning, at vi stadig 
ikke optager udenbys passive medlemmer. Den 
linie agter vi at holde fremtidigt. 

Jeg vil rette en tak til lederne, specielt Hans 
Jensen, Vilh. Mauritsen og Vilh. Nielsen som træ-
nere for fodbold. Ligeledes tak til bestyrelsen 
for godt samarbejde, og endvidere vil jeg rette 
en tak til pressen." 

Vilhelm Mauritsen aflagde derefter beretning 
for fodboldudvalget: „Aaret 1945 har for fodbol-
dens vedkommende været et af de glædeligste 
i ASOs historie. Vi har taget den nye bane i brug, 
men interessen for træningen har ikke været stor 
nok. Trods det er vor stilling i øjeblikket fin. 
Jeg kunde ønske, at vore seniorspillere vilde tage 
mere alvorligt paa træningen. Der er for faa, 
der virkelig gør et stykke arbejde for det. Vi 
havde to seniorhold, men det var sjældent, vi 
saa ret mange andetholdsspillere til træning. Gan-
ske vist spiller vi fodbold for vor fornøjelses skyld, 
men vi skylder klubben og kammeraterne at yde 
vort bedste, og det kan vi ikke uden trning. 

Jeg opfordrer indtrængende spillerne til at møde, 
og møde hver gang. 

Vi har haft tilmeldt 4 hold, 2 sen. og 2 jun. 



i begge halvturneringer. I foraaret spilledes en 
nødturnering med inddeling i kredse for alle ræk- 
ker: 1. holdet spillede i kreds I og placerede sig 
som nr. 4 efter de 3 rønneklubber, men foran 
Hasle. 2. holdet blev nr. 2 i sin række, 1. jun. 
nr. 1 og 2. jun. nr. 1. Begge juniorhold deltog 
derefter i kredskampe mod vinderne af de øvrige 
kredse. Den endelige placering for juniorholdenes 
vedkommende blev: 1. jun. nr. 2 og 2. jun. nr. 3. 

Vi havde aftalt med kolonnen at spille om en 
pokal udsat af ASU, Talt 6 kampe, 3 i efteraaret 
og 3 til foraaret, men paa grund af forskellige 
omstændigheder fik vi kun spillet 1. Vi spillede 
i foraaret privatkampe mod Hasle, B 1910, Gud- 
hjem, og i efteraaret mod RB, Hasle, Klemensker 
og Viking jun. I cupturneringen deltog 1. holdet. 
Vi spillede kun en kamp, og det var mod Nexø. 
Det var en spændende kamp, der endte 2-2, om- 
kampen endte 0-0, og saa vandt Nexø paa lod-
trækning. I turneringen har 1, holdet bortset fra 
kampene mod Viking og Hasle opnaaet fine re- 
sultater og vakt sensation ved at spille uafgjort 
med Svaneke og slaa RB. Holdet har spillet godt 
og har i øjeblikket den fineste placering (nr. 5), 
vi nogen sinde har haft i bornholmsserien. Det 
andet af vore hold, som fortjener at fremhæves 
er jun. II. De har vundet alle deres kampe. Ri 
bevis paa deres styrke giver maalantallet 30 for 
og 4 imod. ASO senior II er nr. 2 og jun. I nr. 3 

Endvidere spillede drengene — efter Hans Jen-
sens ide — en privatturnering i foraaret. Vi havde 
3 hold. Til foraaret har bestyrelsen besluttet at 
tilmelde 1 drengehold til turneringen.-  

Badrnintonudvalget ved Knud Jensen. 
Han indledede med at sige, at der ikke var 

meget at berette. Der havde ingen turneringer 
været. Til bornholmsmesterskaberne havde der 
kun været tilmeldt 1 — Ejgil Jensen. Han naaede 
til finalen, men blev her slaaet. 

Knud Jarisen oplyfe, a+ der var 22, der .spillede 

badminton, men af disse var kun 4 kampspillere, 
saa man saa sig ikke i stand til at tilmelde 1 hold 
til den kommende turnering. 

Haandboldudvalgets formand var flyttet til Kø-
benhavn, og i hans sted gav Axel Mauritsen en 
kort oversigt over haandboldholdenes kampe. 
1. hold var blevet nr. 2 med 10 points. 2. hold 
opnaaede 5 points i sin række. 

Udve for fri idræt og gymnastik v. Bernh. Jensen. 
I fredensborgløbet havde ASU haft 7 mand 

med — 4 juniores og 3 seniores. Den bedste senior 
blev nr. 21 og den bedste junior nr. 8. Juniorhol-
det blev nr. 4. Den 15. april afholdtes gymnastik-
opvisning, hvori deltog ASOs damer og Olskers' 
herrer. I juni maaned havde man haft Holm Sø-
rensen hernede for at give instruktion I atletik, 
men deltagelsen havde været ringe. Som træner 
havde man Kaj Hansen, men da deltagelsen ef-
terhaanden blev ringe, indstillede man helt trænin-
gen. Den 29. juli afholdtes distriktsmesterskaberne 
paa vort stadion. Fra ASO deltog 4 mand, alle 
CBUere. Til sommerfesten havde man arrangeret 
2 stafetløb, et for juniores og et for seniores. 
Begge var arrangeret som en konkurrence mellem 
”land" og by. ASG vandt juniorløbet og „landet" 
seniorløbet. 

Den 13.-9. begyndte man med gymnastikken 
med Forslund som leder. Damerne havde mødt 
godt frem, medens herrerne havde svigtet. 

Efter juleferien var Forslund blevet syg, og 
man maatte indstille, gymnastikken indtil videre. 
Man havde paabegyndt idrætsmærkeprøverne, men 
havde endnu ikke faaet gennemført alle øvelserne. 

Svømmeudvalget ved Hans Jensen. 
Da der hele sommeren havde været badeforbud, 

havde man naturligvis intet kunde foretage i 
svømmeudvalget. 

Regnskabet blev gennemgaaet af kassereren 
Johs. Holm. 

Byggefondet ved Axel Gornitzka. 
I det forløbne aar havde byggefondet haft en 

stor omsætning. Aarsagen hertil var matineen, 
bankospil o. a. Mærkesalget havde givet noget, 
men ikke nær nok. Dette var blevet organiseret 
paa den maade, at bestyrelses- og udvalgsmed- 
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lemmer havde faaet 10 hefter hver, og saa var 
det meningen, at hver især skulde besøge ca. 
10 medlemmer for at faa dem til at købe mær-
kerne. Desværre havde det vist sig, at det ikke 
var gaaet særlig godt med salget, idet kun nogle 
ganske faa havde gjort noget ved det, de fleste 
havde blot lagt mærkerne til side og ikke gjort 
mere ved det. En soldaterkomedie havde givet 
et lille overskud. Matinen var blevet en stor 
økonomisk succes. Til denne matine havde man 
ladet lave en scene, der havde været dyr, men 
de penge var godt givet ud. Til sommerfesten 
havde man engageret nogle amatørskuespillere 
fra Rønne, der opførte et stykke, der hed „stor-
vask". Det var faldet lidt uheldigt ud. En anden 
gang vilde man ikke købe katten i sækken. Ban-
kospillet i efteraaret havde givet ca. 1000 kr. i 
overskud, og fra ASO havde man modt. 1000 kr. 

Der havde i aarets løb været en lille uover-
ensstemmelse med bestyrelsen. Det var angaaende 
billetprisen til matineen sidste aar. Fra bygge-
fondsudvalgets side vilde man have billetprisen 
forhøjet med 50 øre, men dette var bestyrelsen 
gaaet imod. Byggefondet vilde nu gerne have 
generalforsamlingen til at udtale sig om, hvor-
vidt det havde været forkert af byggefondet, at 
det vilde have denne forhøjelse. Gornitzka havde 
den opfattelse, at byggefondet var et udvalg 
uafhængigt af ASGs bestyrelse. 

Axel Mauritsen redegjorde for bestyrelsens stil-
ling til spørgsmaalet om forhøjelse af entreen 
til matineen. Bestyrelsen havde ment, at man 
skulde passe paa ikke at gaa for højt. Ganske 
vist havde matineen samlet 3 fulde huse, men 
det var ikke givet, at det havde været muligt at 
gøre dette, dersom billetprisen var blevet sat op. 

Gunnar Nielsen var af den opfattelse, at byg-
gefondsudvalget kom ind under samme fordøm-
melse som de øvrige udvalg. Det maatte være 
saadan, at bestyrelsen havde haand i hanke med, 
hvad der foregik i alle udvalg og maatte have 
ret til at gribe ind, dersom der var en ting, som 
bestyrelsen havde en anden mening om. løvrigt 
mente han, at det var forkert, at byggefondet 
havde fremført denne uoverensstemmelse ved ge-
neralforsamlingen, den burde have været drøftet 
byggefondet og bestyrelsen imellem først. 

Mauritsen foreslog, at bestyrelsen for ASG og 
byggefondets bestyrelse skulde forhandle om en 
overenskomst, hvori det blev fastlagt, hvor langt 
byggefondet kunde gaa i deres dispositioner. 
Spørgsmaalet om byggefondet burde have en re-
præsentant i ASGs bestyrelse havde været rejst, 
men var blevet forkastet af byggefondet. 

Flere havde ordet i dette spørgsmaal, blandt 
andre Willy Rømer, der stillede det forslag: Kan 
byggefondsudvalget handle uafhængigt af besty-
relsen eller ej. 20 stemte ja og 22 nej. Resultatet 
blev altsaa, at byggefondsudvalget er underkastet 
de samme betingelser som de øvrige udvalg. 

ASG-bladet ved Gunnar Nielsen: 
„Først vil jeg rette en tak til ASG-bladets an-

noncører, det er af uvurderlig betydning for 
bladets økonomi, at byens handlende annoncerer 
i bladet. Aargangen 1945 tæller kun 11 numre. 
Grunden hertil er, at vi paa grund af begiven- 
hederne i maj maaned ikke saa os i stand til 
at faa udsendt bladet. Som det fremgaar af regn-
skabet, kan vi igen i aar møde med et godt 
overskud. Det er naturligvis ikke vor mening, at 
vi skal samle en større formue sammen, men det 
er nu engang rart at have et solidt økonomisk 
rygstød. Det er vor mening, at vi i det kommende 
aar vil prøve paa at udvide bladet til 6 eller 8 
sider, men dertil behøver vi medlemmernes hjælp. 
Det er jo saadan, at vi stadig forgæves venter 
paa indlæg fra læsernes side. Jeg opfordrer igen 
— i lighed med de foregaaende aar — medlem- 
merne til at benytte bladets spalter, der maa da 
engang imellem være en eller anden, som har 
et eller andet paa hjerte. 

Klublokalerne ved Axel Mauritsen. 
Man havde indstillet klubaftenerne, fordi man 

Fortsættes efter Regnskaberne 
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Udgift 

15% f. Opkrævning 

Renter af Laan 
Renter 
Afdrag 

66,17 
2.000,00 

  

Udtog af Driftsregnska 
for Tiden 1. Jan.- 31. Dec. 7945 

Indtægter 
Kontingenter 1.300,79 
Overskud ved Fester o. I. 9.478,27 
Overskud ved Fodbold 203,02 
Atletik og Gymnastik 172,18 

Udgifter 
Underskud ved Badminton 132,45 
Underskud ved Haandbold 245,94 
Udgift til Rekvisitforvalter 1.000,00 
Udgift v. Anlæg -  af Stadion 3.671417 
Renter og Afdrag paa Laan 2.066,17 
Div. Udg. iflg. omst. Spec. 2.756,68 
Overskud inds. i Sparekassen 1.281,85 

11.154,26 11.154,26 

Specificeret Driftsregnskab 

Overført 2.318,37 1.979,09 
Udgift 

Bh.s Haandboldforb. 10,90 
Træner 
	

24,00 
Rekvisitter 
	

241,25 
Befordring 
	

238,50 
	

514,65 

Atletik og Gymnastik 
Indtægt 

Gyrnnastikopvisn. 606,29 
Atletikmesterskabet 35,00 641,29 

Udgift 

Bh.s Atletikforbund 25,00 
Dansk Atletikforbund 10,00 
Gymn a stikopvisn. 	186,11 
Gymnastikledere 	230,00 
Rekvisitter 	18,00 

	
469,11 

Kontingent 
Indtægt 

Indb. i Kontingent 1.416,75 
Indb, i Indskud 	113,00 	1.529,75 

Fodbold 
Indtægt 

Entre ved Kampe 2.036,66 
Turneringsskemaer 13,00 2.049,66 

228,96 

2.066,17 Udgift 

Kontingent til BBU 
Turneringsskemaer 
Annoncer 
Rekvisitter 
Befordring 

Badminton 
Udgift 

Kontingent til DBF 
Rengøring 
Træner 
Rekvisitter 
Diverse 

liaandboid 
Indtægt 

Entre ved Kampe 

Overføres 

Diverse Indtægter 
Indvundne Renter 
Spillerhjælp 
Emblemer 
Leje af Havejord 
Leje af Spil 
Svømme-Lotteri 

Kraftprøver 

Diverse Udgifter 

Byggefondet 
N.T. Danseflage 
6 Aktier 
Duplikator 
Leje af Klubben 
Sangbogen 

35,00 
26,70 

211,50 
303,95 

1.269,49 

10,00 
18,00 
51,75 
28,00 
24,70 

31,86 
60,00 
12,00 
15,00 
60,00 
37,50 

100,00 	316,36 

1.025,00 
500,00 
150,00 
130,00 
150,00 
83,00 

Overføres 2.038,00 4.805,77 5.257,98 

1.846,64 

132,45 

 

268,71 

2.318,37 

  

  

1.979,09 



Driftsregnskab 
Indtægt 

Overskud ved 
Soldaterkomedien „7-4-9" 
Overskud v. Matineen 1945 
Oversk. Revyen „Storvask" 
Overskud ved Andespil 
Indløste ASG Aktier 
Indvundne Renter 
Salg af Sangen 
„Me Hænnerna i Lomman" 
Salg af Byggefondsmærker 
Tilskud fra ASU 
Skænkede Borgerlaansaktier 

gei 

4.671,17 

5.700,31 

4.456,85 

23.159,35 

208,19 
1.748,83 

462,88 
994,72 

50,00 
152,70 

10,00 
525,00 

1.000,00 
425,00 5.577,32 

Sta,tus pr. 31.-12.4945 

Stadion 
Hegn 
Hus og Inventar 
Vandledning 
Hesteklippemaskine 
Tromle 
Haandboldtnaal 
Rekvisitter Fri Idræt 

Fodbold 
Badminton 
Haandbold 

Flagstang, Flag 
Fane 

Aktiver 	Passiver 

11.000,00 

1.000.00 
990,00 

1.600,00 
400,00 

1,00 
180,00 
150,00 
300,00 

20,00 
125,00 
10,00 
20,00 

Overføres 15.796,00 

Overført 2.038,00 4.805,77 5.257,98 
96,00 
25,00 
40,00 
70,00 
24,50 

183,22 
68,10 

103,00 
360,31 
64,91 

Billeder til Klubben 
Samariterne 
Telefon 
Spillerhjælp 
Standard Bogforlag 
Annoncer 
Forsikring 
Bestyrelsesmøde 
Papir, Porto o. lign. 
Diverse 

Fodboldbanen 
Udgift 

Overført 15.796,00 
2,00 

10,00 
1,00 
1,00 
1,00 

300,00 
800,00 
100,00 

3.079,19 
5.360,00 

14.730,19 

20 090,19 20.090,19 

3 Udhængsskabe 
2 Bankospil 
1 Pengekasse 
Lægter, Brædder 
3 Luftbøsser 
Telt, Spil 
Bænke 
1 Skur 
Indest. i Sparekassen 

3.073,04 Borgerlaansaktier 
Balance 

Løn, Rekvisitforv. 
Rekvisitter 
Hegn 
Beplantning 
Maling (Hus, Bænke) 
Elektr. Installation 

Fester 
Indtægt 

1.000,00 
1.212,17 
1.440,00 

288,50 
395,00 
335,50 

Udgift 

Bankosp. 1.577,00 499,38 
Idrætsf. 	10.601,58 4.839,86 
Lotteri 	3.000,00 266,07 
Julefest 95,00 15.178,58 

Sparekassen 
Indsat 
Hævet 3.175,00 

Balance 23.159,35 

Udgift 

Anskaffelse af Scene 
Diverse 

Driftsoverskud 

Formuet egnslab 
Formue pr. 1. Jan. 1945 	3.436,39 
Tilgang pr. 31. Dec. 1945 	4.673,30 	8.109,69 

Formue pr. 31. Dec. 1945 	 8.109,69 

der forefindes saaledes: 
Sparekassebog Nr. 661 	7.000,00 
Sparekassebog Nr. 7923 	684,69 
17 Borgerlaansaktier å 25 Kr. 	425,00 8.109,69 

8.109,69 

807,22 
96,80 904,02 

4.673,30 

  



Klublokalerne 
	

S - ladet 

347,19 

84,96 

84,96 
116,65 

30,00 

30,65 
3,25 

137,71 

Driftsregnskab 
Indtægt 

Omsætning i Køkkenet 
Overskud af Bankospil 

Udgift 

Varekøb til Køkkenet 
Udgifter vedr. Filmsfremvisning 
Løn til Pedellen 

Driftsoverskud 

Balance 

Driftsoverskud 
Kassebeholdning d. 1. Jan. 1945 

Inventar 

Købt et Skab 
Køkkenredskaber og Service 
Fotos til Arkivet 
Kassebeholdning d. 31. Dec. 1945 

Driftsregnskab 

Indtægt 

Kassebeholdn. overf. f.f.Aar 434,81 
indgaaet ved Annoncer 1.326,45 
Programsalg ved Idrætsf. 108,50 
Indg. f. 4 Bd. af ASO-Bladet 41,75 
Refunderet Porto (Postv.) 1,70 
Indvundne Renter 0,31 

Udgift 

Trykning af Bladet 1.053,00 
Postvæsenet Porto 164,59 
Indbinding af ASG-Bla det 73,75 
Kontorartikler 15,75 
1 Checkhefte 0,75 
Kassebeh. overf. t. n. Aar 605,68 

1.913,52 1.913,52 

294,20 
137,95 432,15 

   

207,59 
83,60 
56,00 

201,61 201,61 

Status 	 Aktiver Passiver 

Borde og Stole 
	

200,00 
Billeder 
	

100,00 
Bøger og Fotos 
	

50,00 
Ur m. Konsolhylde 
	

45,00 
Flasker og Kasser 
	

10,50 
Et Skab 
	

30,00 
Køkkenredskaber og Service 

	
60,00 

Varelager d. 31. Dec. 1945 
	

8,00 
Kassebeholdning d. 31. Dec. 1945 137,71 
Balance 
	

641,21 

641,21 641,21 

Netto Formue 

Generalforsamlingen fortsat 

syntes, at tonen efterhaanden var blevet saadan, 
at man ikke kunde forsvare at fortsætte. Dersom 
man igen begyndte med klubaftener, var det 
nødvendigt at skaffe et større lokale, saaledes at 
der var plads til forskellige spil, saasom bord-
tennis, billard, bob o. s. v. 

Alle beretninger og regnskab blev godkendt.  

Valg 
Til Formand genvalgtes Axel Mauritsen med 

Akklamation. 
Fodboldudvalg: 
V. Mauritsen, Axel Christensen, Willy Nielsen, 

Vilh. Nielsen, Carl Andersen. Suppl. Sv. Jørgensen. 
Badminton: 
Ingen valgt. Bestyrelsen varetager indtil videre 

dette udvalgs arbejde. 
Udvalg for fri idræt og gymnastik: 
Svend Hansen, Fru Margit Rømer, Hans Funch. 

Suppleant Carl Mogensen. 
Haandboldudvalg: 
Doris Nielsen, Rigmor Rønne, Ejnar Jørgensen. 

Suppleant Willy Elfstrøm. 
Svømmeudvalg: 
Hans Jensen, Margr. Filt, Henry Christensen. 

Suppleant Erik Christensen. 
Revisorer: 
Viggo Staffensen, Aage Kofoed. Suppl. W. Lind. 
Fanebærer: 
Gunnar Nielsen. Suppleant Carlo Bendtsen. 
Redaktør af ASO-bladet: 
Gunnar Nielsen. 
Forretningsfører af ASU-bladet: 
Willy Nielsen. 

641,21 



Byggefondsudvalg: 
A. Uornitzka, Aa. Kofoed, Will. Lind, W. Rømer, 

Ove Holm. 

Punkt 12 var lovændring. Bestyrelsen foreslog, 
at bestyrelses- og udvalgsmedlemmers fritagelse 
for at betale kontingent ophævedes. Det blev 
eenstemmigt vedtaget. 

Saa var man naaet til dagsordenens sidste 
punkt: Eventuelt. 

Der blev udtrukket 8 borgerlaansaktier, nemlig: 
191, 201, 149, 188, 198, 203, 223, 44. 

Axel Mauritsen takkede de afgaaende besty-
relses- og udvalgsmedlemmer for deres arbejde. 

Groos: Damerne vil saa forfærdelig gerne igang 
med gymnastikken saa hurtigt som muligt. Der 
maatte kunde skaffes en leder. 

Det lykkedes at skaffe en leder med det samme, 
idet Svend Hansen indvilgede i at gøre et forsøg. 
Svend Hansen: „Jeg gør det kun med alle mu-
lige forbehold." 

Poul Jørgensen fremkom med en kritik af ASOs 
opkræver. Det var nærmest et personligt angreb. 
Johs. Holm oplyste, at han var udmærket tilfreds 
med Opkræveren, idet han passede sit arbejde 
paa bedste maade. 

Dermed var der ikke flere, der ønskede ordet, 
og dirigenten kunde slutte generalforsamlingen 
med et kraftigt besvaret leve for ASO. 

Dansk Idræts-Forbunds 
jubilæum 

Den 22. febr. fejrer Dansk Idræts-Forbund sit 
50 aars jubilæum. I den anledning er alle idræts-
klubber landet over opfordret til at afholde fest-
ligheder. Efter al sandsynlighed vil ogsaa de 
allerfleste klubber efterkomme denne opfordring. 
Disse arrangementer vil uden tvivl blive en stor-
artet, landsomfattende propaganda for D.I.F. og 
for idrætsbevægelsen i det hele taget. I K. B. 
hallen i København er planlagt en straalende 
jubilæumsfest, ligeledes er der fastlagt en radio-
udsendelse, hvori baade provinsen og København 
vil blive repræsenteret. Overskuddet ved alle fe-
sterne gaar ubeskaaret til D.I.F.s jubilæumsfond. 

Dette fond vil udelukkende gaa til gavnlige for-
tnaal indenfor sporten. 

I ASU har man allerede i længere tid været i 
gang med at tilrettelægge en festlighed i anled-
ning af D.I.F.s jubilæum, og man er nu naaet 
saa vidt, at programmet saa godt som er fastlagt. 
At bestyrelsen ikke har ligget paa den lade side 
vises tydeligt ved, at man har været i stand til 
at faa BBUs formand overlærer Hedegaard her-
ned for at holde en tale om D.I.F. Ligeledes har 
borgmester Alfred Pedersen givet tilsagn om at 
holde en tale. 

Festen afholdes paa Gæstgivergaarden d. 22.-2. 
kl. 19,30. Programmet vil i store træk blive saa-
ledes, at formanden Axel Mauritsen holder en 
tale for Kongen, borgmester Alfred Pedersen for 
Danmark og overlærer Hedegaard om D.I. F. Kl. 
20,30-21 kommer radioudsendelsen, som man vil 
faa lejlighed til at høre, idet der vil blive sat 2 
radioapparater op i salen. Efter radioudsendelsen 
drikker man kaffe, og til slut vil der blive lejlig-
hed til en lille dans. Salen vil blive smukt pyntet, 
blandt andet med alle de nordiske landes flag og 
rød-hvide baand. Ligeledes vil der blive musik-
underholdning og sunget en del sange. Det vil 
blive en festlig og højtidelig aften. 

Entre, underholdning, kaffe og dans koster 2 kr. 
Det maa vel kaldes billigt. Af hensyn til kaffebordet 
vil bestyrelses- og udvalgsmedlemmer gaa rundt 
til medlemmerne med lister, hvorpaa man kan 
tegne sig. Man skal have tegnet sig paa en liste 
for at kunne komme med til festen. Skulde det 
ske, at der er enkelte medlemmer, som gerne vil 
med, men som ikke er blevet præsenteret for en 

Kakkelovne og Kaminer 

Telf. Allinge 39 	P. C. Holm 

Ure 
Briller 
Guld 
Selv 	Conrad Hansen 



liste inden den 16.-2., skal man blot henvende 
sig til en af bestyrelsen. Vi gør opmærksom paa, 
at kl. 20,30 bliver dørene lukket, og der kommer 
ingen ind efter dette tidspunkt. Vi opfordrer alle 
til at møde præcis kl. 19,30. 

Der var ingen, der vilde tjene penge 
I sidste nummer var vi ude efter at finde en 

annoncetegner, men da fristen for at melde sig 
var udløbet, havde der ikke meldt sig en eneste, 
Vi synes ærlig talt, at det er mærkeligt, for der 
var nu alligevel en rigtig pæn ekstra skilling at 
tjene. Naa, nu er den chance røget, idet vi har 
faaet en ny regnskabsfører, og han gør det gratis. 

Svaneke Boldklub 
har startet et medlemsblad, og 1. nummer udkom 
nu til 1. februar. Bladet har faaet navnet „Svaneke 
Sportstidende". Det er glædeligt, at endnu en 
klub har gjort skridtet til at udsende et medlems-
blad. Vi ønsker Svaneke Boldklub held og lykke 
med deres medlemsblad. 

Jeg vil tillade mig at gengive en artikel fra 
Svaneke Sportstidende. Artiklen giver et flatte-
rende billede af ASUs ledelse og ASO i det hele 
taget: 

„Mellem alle sportsforeninger paa Bornholm 
tror jeg, at ASU er den, der bliver bedst ledet; 
mon jeg ikke tør gaa saa langt, at jeg kan sige, 
at foreningen i mangt og meget kunde danne 
skoleeksempel for mange af de andre foreninger. 

Redaktøren af ASU-bladet har været saa venlig 
at forære mig en aargang af bladet, og det krib-
ler i fingrene paa mig efter at bruge saksen. 
Pladsen tillader desværre ikke citater i større 
mængde, saa jeg maa nøjes med at nævne den 

ting, der har imponeret mig mest. I næsten hvert 
eneste blad noteres det, at nu har den, og saa 
har den foræret foreningen sine laanebeviser, og 

M•■■=i1M 

Smag vor 
hjemmelavede Spegepølse 

W. Rømers 
Slagterforretning . Telefon 118 og 136 

De sked ikke Ærgre Dem 
over Deres Radio, hvis den ikke vil 

spille til Deres Tilfredshed! Enten er 

den for gammel og trænger til at blive 

skiftet ud med en af de nye Modeller, 

eller den trænger til at blive efterset 

og repareret. 

I begge Tilfælde er det klogt at ringe til 

William Lind 
Allinge Radioforretning . Tlf. 95 

ofte er det meget store beløb, det drejer sig om. 
Jeg er klar over, at kun en forening, der fuldtud 

nyder borgernes og medlemmernes tillid, kan 
gøre sig haab om den slags støtte, ligesom jeg 
samtidig er blevet klar over, hvor meget Svaneke 
Boldklub har at indhente paa dette punkt." 

Fra »Idralsbladei«: 

Kursus paa Bornholm 
Foruden Fyns Boldspil-Union skal Bornholms 

have Kursus for Amatørinstruktører i Aar, idet 
Unionen afholder Kursus i Aakirkeby i Paasken. 
Vi har tidligere fortalt, at DBU ikke vil lave 
Kursus for Begyndere i Aar, men at disse ud-
dannes ved Lokalunionerne. — Derimod vil DBU 
som omtalt have Undervisning for Lærere og 
Viderekomne. — Der kan være Tale om, at dette 
finder Sted enten paa Købmandshvile ved Hørs-
holm eller i Ungdomsleiren ved Almindingen paa 
Bornholm. Sidstnævnte Sted er i Øjeblikket op-
taget af det danske Militær. 

Lærere paa BBUs Kursus bliver Sofus Nielsen, 
H. Scharff, Vilh. Mauritsen, Allinge og Unionens 
Formand, Overlærer Niels Hedegaard, Aakirkeby. 
— 20 Mand har anmeldt sig til de fem Dage. 
Man laa i Underhandling med en Svensker, H aa-
konsson fra Malmø, men maatte opgive, da han 
forlangte 400 Kr. foruden Rejse for sin Medvirken, 
og det mente man var et ublu Forlangende. 

Udover Unionskampen med Fyn i Rønne sidst 



Til Festaftenen i Anledning af 

D.I.F.s 50 Anrs jubiloeum 
Fredag den 27. Februar Kl. 19,30 paa 

Gæstgivergaarden bedes man af Hen-

syn til Kaffebordet tegne sig som Del-

tager hos Bestyrelsen eller i Kiosken, 

Allinge senest Fredag den 15. Februar 

Kl. 18. 

Kun Deltagerne i Underholdning og Kaffebord har 

Adgang til den efterfølgende Svingom. Dørene lukkes 

Kl. 20,30. 

i Juni, der løvrigt er første Kamp paa bornholmsk 
Grund mellem de to Unioner, skal Bornholmerne 
spille i Nykøbing F. mod Lolland-Falster i Pinsen. 
Endvidere bliver der maaske Tale om det svenske 
Mesterhold, Norrköping, ligesom Bornholm for-
modentlig skal spille en Unionskamp paa Sjælland 
i August. 

Fejlen ligger hos udvalget 
Paa generalforsamlingen blev man enige om 

at lade bestyrelsen varetage badmintonudvalgets 
funktion indtil videre. Grunden til, at man 'und-
lod at foretage valg til badmintonudvalget, var, 
at man ikke blandt forsamlingen kunde finde 3 
egnede medlemmer til at paatage sig jobbet. 

Man kunde ikke rigtig blive klar over, hvad 
der i det hele taget foregik indenfor badminton-
afdelingen. Om der overhovedet var nogle, der 
spillede, hvornaar de spillede o. s. v. Ganske vist 
oplyste Knud Jensen, at der var 22, der spillede 
badminton for tiden, men dette antal stiller man 
sig skeptisk overfor, idet man mener, at der ikke 
er nær saa mange badmintonspillere. Man har 
ikke været i stand til at faa en spillerliste fra 
udvalget, ej heller hvilke dage etlex timer, der 
benyttes. Der skal ikke lægges de faa, der spiller 
badminton, noget til last. Fejlen ligger hos ud-
valget, og man kan vist roligt sige, at badmin-
tonudvalget ikke har været sig sit ansvar bevidst. 

1. Kl. Varer 
Hjemmelavet Paalæg 

Schack Jørgensen 

Høiers Hotel 
H. Nielsen 

Alf Nielsens Frisørsalon 
Sandvig 

anbefaler sig med 1. Kl.s Arbejde 

Det har ladet det gaa, som det bedst kunde og 
overladt spillerne til sig selv, og saa maatte de 
faa saa meget eller lidt ud af det, som det var 
muligt. Det er beklageligt at konstatere, at et 
udvalg kan præstere et saa ringe arbejde. Nu 
har bestyrelsen besluttet, at der skal en orden 
paa denne uorden. De, der vil spille badminton, 
skal selvfølgelig have lov til det, og de, der fort-
sat ønsker at spille, bedes henvende sig i Kiosken 
inden den 15.-2., hvor de saa vil blive tildelt 
timer. Dersom man ikke gør det, vil man indstille 
badminton for denne sæson. Derfor opfordrer vi 
alle, der ønsker at spille badminton, til at melde 
sig. 

Det er beklageligt, at badmintonafdelingen in-
denfor ASG er gaaet saa katastrofalt tilbage som 
tilfældet er, og der maa til næste sæson gøres 
et virkeligt arbejde for at faa rigtig gang i denne 
sportsgren. Til den tid haaber man at have fundet 
Å mennesker, der vil gøre dette arbejde. 

Fodboldspillere! 
Nu nærmer Sæsonen sig, og vi skal igen tage 

fat. Det er Meningen at begynde Træningen saa 
snart som muligt og saa vidt muligt Tirsdag og 
Torsdag Aften. Saa snart det er bestemt, vil det 
blive bekendtgjort i Skabene. Hold derfor øje 



Det er en kendt sag, at en 
række af vore fremtrædende fod-
boldledere er af den opfattelse, 
at man ikke altid skal kaste sig 
over spillerne, nuar der er et eller 
andet galt, men at lederne har 
den største del af skylden for 
eventuelle moralske brist. 

Fyns boldspil-unions dygtige 
formand, Egon Larsen, er af sam-
me opfattelse. Det er meget godt, 
hævdede han under en samtale 
forleden, at vi straffer spillerne, 
men lederne bærer i mange til-
fælde ansvaret for mislighederne. 
Skal vi forbedre den moral, som 
fra flere sider hævdes at være 
daarlig, maa vi begynde med 
lederne, mente Egon Larsen. 

Og det er saa sandt, saa sandt. 
Men herregud, en stakkels leder 
kan jo ogsaa have misforstaaet 
de mange penge, som han lige 
pludselig bliver sat til at raade 
over paa en fodboldtur eller andre 
steder, og tro, at det bare gælder 
om at bruge løs. Der er jo flere, 
hvor de kom fra ... 

Saadan tænkes og handles der 
i mangfoldige tilfælde, og det er 
forstaaeligt, at menigmand spag-
færdigt tilføjer: Saadanne folk 
burde ikke være idrætsledere. 

»Idnetsbladet« 

Endnu engang 
Dersom man forandrer bopæl 

og stadig ønsker ASG-bladet til-
sendt, skal man selv meddele post-
væsenet adresseforandringen. Vi 
har tidligere gjort medlemmerne 
opmærksom paa dette forhold, 

Barber- og Frisørlærling 
14-16 Aar, antages straks 
eller senere. 

Frisør Alf Nielsen, Sandvig 

Ny gymnastikleder 
Saa er gymnastikken igang 

igen. Det er lykkedes at faa en 
anden leder i stedet for Forslund, 
der stadig er syg. Købmand Sv. 
Hansen har paataget sig at være 
leder for damerne. Svend Hansen 
har ikke nogen speciel uddannelse 
som gymnastiklærer, men er gam-
mel gymnast og har altid inter-
esseret sig for gymnastik, og efter 
hvad damerne selv siger, gaar 
det ganske udmærket med Han-
sen som leder. Herefter er der 
gymnastik for damer hver tirsdag 
og torsdag kl. 20. Herregymna-
stikken har man ikke vovet at 
gaa igang med igen, og det havde 
sikkert ogsaa været spildt ulej-
lighed. 

Ny forretningsfører 
William Lind er afgaaet som 

forretningsfører for bladet. Jeg 
takker ham for det arbejde, han 
har gjort for bladet, og ligeledes 
takker jeg ham for virkeligt godt 
samarbejde. 

Paa generalforsamlingen blev 
Willy Nielsen valgt til forretnings-
fører, og jeg byder ham velkom-
men til arbejdet for ASG-bladet. 
Jeg haaber, at bladets annoncører 
vil tage venligt imod Willy Niel-
sen. Adresse: Vangevej 1, telefon 
Allinge 189. Annoncer kan ogsaa 
indleveres direkte til Qornitzkas 
Bogtrykkeri, telefon Allinge 74. 

Udvalgsmøde 
Onsdag den 30. jan. afholdtes 

udvalgsmede i „Klubben". For-
manden bød velkommen. Han 
udtalte sin glæde over, at valgene 
ved generalforsamlingen havde 
faaet et saa godt forløb, og at 
det sikkert var de rette folk, der 
var kommet i udvalgene. Disse 
arbejder saa selvstændigt som  

muligt, men drejer det sig om 
større arrangementer og økono-
miske spørgsmaal, da maa det 
forelægges bestyrelsen. Bestyrel-
sen har naturligvis ret til at gribe 
ind i alle sager, dersom den skøn-
ner, at det er nødvendigt. For-
manden udtrykte haabet om, at 
de nye udvalg vilde udvise energi 
og initiativ i arbejdet. Til de nye 
bestyrelsesmedlemmer plejer man 
at udlevere bestyrelsesemblemer, 
men da man for tiden helt er 
udgaaet for emblemer, vil disse 
blive uddelt senere. 

Udvalgene konstituerede sig 
derefter, og bestyrelsen korn til 
at se savledes ud: 
Formand: Axel Mauritsen 
Næstformand: Gunnar Nielsen 
Kasserer: Johs. Holm 
Fodbold: Vilhelm Mauritsen 
Fri idræt og gymn.: Sv. Hansen 
Haandbold: Ejnar Jørgensen 
Svømning: Hans Jensen 

Dia9bo9 
Arbejdernes samariter-forbund 

har ansøgt om et tilskud fra ASG, 
der er i lighed med tidligere aar 
blevet bevilget 25 kr. 

Bornholms badminton kres af-
holder aarsmøde den 24.-2. 

Vilhelm Mauritsen er udpeget 
til at være hjælpetræner ved ama-
tørkursuset i Almindingen. Det er 
rigstræneren, der personligt har 
ønsket Vilhelm til dette hverv. 

FAstelavn 
Masker, Fastelavnsris, 

Guirlander, Tudehorn, 
Skralder, 
Huer og Hatte. 

Masser af Nyheder 

Kiosken 

med dem og mød godt frem. men da vi stadig faar henven-
Vi skulde jo gerne beholde den delser fra medlemmer, der har 
fine Stilling og — om muligt — faaet anden adresse, gør vi alt- 
forbedre den. 	 M. saa igen opmærksom paa, at det 

er til postvæsenet, man skal hen- 
Moralsnak endnu en gang 	vende sig. 

GORNITZKAS TRYK. ALLINGE 


