
 

 

 
ODDEN Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Årsmøde – Dagsorden/referat 

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 - Forsamlingshuset. 
 

1. 
Valg af dirigent 

Peter er valgt til at være dirigent.  
Årsmødet er slået op for ca. 1 måned siden og 
er i henhold til vedtægterne lovligt indvarslet. 

2. 
Alle boblers beretninger for det forløbne år 

Peter fortæller om det forløbne år, som igen 
har været et rigtig godt år for OGIF.  
Overordnet set har vi mange medlemmer til 
ældreidræt.  
Fitness har fået en stigning i antal medlemmer 
efter flytningen til de nye lokaler. Fitness har 
ca. 115 medlemmer. 
Færre børnetal på Odden giver desværre også 
færre børnemedlemmer i OGIF.  
Fitness har fået en ekstra cykel og spinning 
cykel. Der er startet spinning hold.  
I fodboldafdelingen er der stort set ingen 
børnehold tilbage. Veteran fodbold forløber 
fortsat godt.  
Dans og bevægelse (senior Z) er godt besøgt 
og forløber godt.  
Afspændings hold og ældre idræt har mange 
deltagere og aktiviteterne forløber godt.  
I søndags holdt OGIF fastelavn i hallen Her 
deltog 37 udklædte børn samt mange voksne. 
Tak for samarbejdet med skole og 
forsamlingshus.  

3. 
Forelæggelse af regnskab og budget 

Årsregnskab udleveres til de fremmødte. 
Gennemgang af årsregnskabet for 2019 ved Dorrit.  
Fitness:                                +91.405 kr. 
Øvrig OGIF:                             -2.527 kr.  
Samlet overskud for år 2019 er 88.878 kr. 
Hermed har OGIF +541.813 kr.  
Regnskabet blev godkendt. 
Budget skal slettes fra punktet fremadrettet.  

4. 
Behandling af indkomne forslag 

Vedtægterne for OGIF er opdateret. Nuværende 
samt opdateret vedtægter udleveres. Peter 
gennemgår ændringerne punkt for punkt. 
Gennemgående i vedtægterne er boble ændret til 
afdeling. Desuden også andre ændringer. 
Ændringerne vedtages.  
Sidste opdatering er fra 2012.  

5. 
Valg af medlemmer til fællesboblen  
(Formanden vælges i lige år og 
næstformand og sekretær i ulige år) 

Peter er genvalgt som formand for OGIF.  
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6. 
Valg til Willemoes Hallen bestyrelse, ved nyvalg 
vælges 2 personer, hvor den ene skal være 
medlem af fællesboblen 

Punktet er ikke længere relevant.  
Punktet skal slettes fra dagsorden fremadrettet.    

7. 
Valg af suppleant til fællesboblen 

Allan B. Hansen er genvalgt som suppleant.   

8. 
Valg af 2 bilagskontrollanter og en 
bilagskontrollantsuppleant 

 

Johnny Andersen og Vicky Boesen er igen 
valgt som bilagskontrollanter.  
Lisbeth Frederiksen er genvalgt som 
bilagskontrollantsuppleant.  

9. 
Eventuelt 

Forslag om, at årsmødet fremadrettet også 
slås op på Facebook under OGIF. 
Et udvalg i OGIF er ved at arrangerer en 
fællestur til Adventure Camp (Skovtårnet) for 
trænere, hjælpetrænere samt bestyrelse. 
Forventer fælles transport i bus samt spisning 
på turen. Formålet med turen er at ryste 
foreningen sammen på tværs, med henblik på 
at styrke samarbejdet i OGIF. 
Endelig dato fastsættes på næste møde (d. 16. 
marts kl. 17.30).  
Udover bestyrelsen deltog der 4 andre ved 
årsmødet. 
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