Akademisk Boldklub
Har hermed den Glæde at udnævne

Ulrik Grage
til

Æresmedlem
MOTIVERING:
Ulrik begyndte foreningsarbejdet i AB først i 80´erne. Til at starte med i tennisafdelingens ungdomsudvalg, men
herefter varetog Ulrik i to perioder funktionen som tennisformand og var dermed også i flere år medlem af AB´s
Hovedbestyrelse. Senest har Ulrik siddet to år i AB´s forretningsudvalg.
Sideløbende har Ulrik i gennem 30 år været tennistræner for klubbens elite- og breddespillere - såvel for seniorer
som juniorer. Ulrik har været med til at udvikle spillere til allerhøjeste niveau nationalt som internationalt.
Som tennisspiller har Ulrik selv spillet mange år i elitedivisionen for AB Tennis og har hentet flere mesterskaber
til klubben. Han er stadig aktiv på 1. holdet i en alder af 50 år.
Ulrik er også aktiv i fodboldafdelingen og stiller sig altid til rådighed, hvis et hold skulle mangle en spiller.
Ulrik stiller også gerne op til fodboldafdelingens arrangementer og har bl.a. været rustaler ved Lundberg dagen.
Ulrik er en klubmand hvor hjertet brænder for klubben og stiller sig altid til rådighed, hvor han kan bidrage.
Det er Hovedbestyrelsens ønske, at generalforsamlingen bakker op om Ulrik Grage som nyt Æresmedlem af AB.
Bagsværd, den 7. marts 2017

___________
Ulrik Rasch
____________
Søren Pedersen

____________
Winnie Sørensen
___________
Mikkel Grøn

__________
Torben Knudsen

___________
Allan Kloppenborg

___________
Thomas Gram

Akademisk Boldklub
Har hermed den Glæde at udnævne

Peter Hornsyld
til

Æresmedlem
MOTIVERING:
” Peter har samlet siddet i håndboldbestyrelsen i 33 år, fordelt på tre perioder, heraf som formand for AB
håndbold i en periode på 9 år fra 1975 til 1984 og i denne periode også medlem af hovedbestyrelsen i AB. Da
håndbold igen havde brug for ham i 2004, blev Peter for tredje gang valgt til bestyrelsen og overtog 3 år efter
ansvaret, som formand for seniorudvalget, hvilket han nu har varetaget i 10 år.
Peter blev medlem af AB som 8-årig og lige siden puslingetiden har Peter været blandt de toneangivende spillere
på håndboldbanen, dels som anfører, dels som god kammerat, men også som en spiller der gik forrest når kampene
skulle afgøres med mange vundne sjællandsmesterskaber til følge.
Peter var en del af det hold, som efter oprykningen til 2.div, spillede sammen de følgende mange år. Han var
anfører for det hold, som i 1979 vandt DHF’s pokalturnering med en finalesejr på 26-21 i en propfyldt Gladsaxe
Sportshal over datidens absolutte tophold Fredericia KFUM.
Det er Hovedbestyrelsens ønske, at den samlede generalforsamling vil bakke op om Peter Hornsyld som
Æresmedlem af AB.
Bagsværd, den 7. marts 2017
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