Dagsorden/referat generalforsamling 2018.02.19
1. Valg af dirigent og referent
Peter er dirigent og Rie er referent.
2. Alle boblers beretning fra det forløbne år
2017 har været et godt år for foreningen.
I fitness er der kommet flere medlemmer, antager det hænger sammen med
nedsættelsen af kontingents i 2016.
Omkring flytning af fitness til aktivitetshuset (den gamle børnehave), mangler
der stadig afklaring omkring husleje, istandsættelse osv. OGIF ønsker kun at
betale for flytning af maskiner og låsesystem samt husleje.
7 spinning cykler er indkøbt (sponsoreret af Richardt Hansen), de skal
anvendes i de nye fitness lokaler.
Gymnastikboblen har Linda Pedersen overtaget fra Charlotte Raeburn.
Børnetallene er faldene (hænger sammen med de små årgange her på Odden),
men vi har stadig mange børnehold.
Der er flot fremmøde til alle voksne (ældre) hold.
Vi har to yoga hold med stor tilslutning.
Selvforsvar er også startet igen.
Fodbold kan stadig tilbyde flere hold. Oldboys- og tre børnefodboldhold. Vi
deltager i stævner og lokale turneringer.
Unicykel har 6 børn, der træner.
Volleyball er startet op om torsdagen i denne sæson.
OGIF har investeret i en dobbelt trampolin, måtter og andre redskaber. Dejligt
vi har økonomi til nyanskaffelser.
3. Forelæggelse af regnskab
Dorrit forlægger regnskab for 2017.
Fitness boblen er for sig selv. Resten af boblerne er samlet.
Overskud i fitness er 86.150,74 kr.
Overskud i resten af boblerne er 6.394,65 kr.
Samlet overskud er 92.545,39 kr.
Regnskabet er hermed godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Martin Kvederis har indgivet forslag om indendørs tennis. Birkemosegård vil
gerne sponsorere tennisnet. Der skal først findes nogle interesserede
medlemmer, en ulønnet træner (over 18 år) og nedsættes en boble. Der skal
desuden findes ledig haltid til det.

5. Valg af medlemmer til fællesboblen (Formanden vælges i lige år og
næstformand samt sekretær vælges i ulige år)
Peter genopstiller til formandsposten og er genvalgt.
6. Valg til Willemoes Hallens bestyrelse ved nyvalg, vælges 2 personer,
hvor den ene skal være medlem af fællesboblen
Peter og Charlotte Raeburn (Linda) fortsætter.
7. Valg af suppleant til fællesboblen
Per Jakobsen er suppleant til fællesboblen.
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Johnny Andersen og Vicky Boesen er revisorer.
Lisbeth Frederiksen er revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Petter Brandberg fremlægger en plan om at skaffe flere børnefamilier til Odden.
F.eks. ved at gøre Odden attraktiv for turister/sommerhusbeboere i
ferieperioder. Det lyder som en god idé, som vi gerne vil bakke op om.
Der er ønske om et ekstra løbebånd, hvis der kan findes plads til det i fitness.
Hvis nogle har lyst til at hjælpe med havearbejde ved fitness og mærkning af
fodboldbaner, så er hjælpen (ulønnet) kærkommen.
Der er gymnastikopvisning den 24. marts kl. 14:00 i Willemoes Hallen.
Tak for et flot fremmøde til generalforsamlingen og opbakning til OGIF.
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