
Dagsorden/referat årsmøde 2019.02.25  
 

1. Valg af dirigent 
Leo Lerke er dirigent. 

Generalforsamlingen er varslet den 27. januar, så den er varslet til tiden.  
 

2. Alle boblers beretning fra det forløbne år 
Det har været et rigtigt spændende år for OGIF.  
Den største begivenhed er flytning af Fitness til Aktivitetshuset. I forbindelse med 

flytningen er der kommet et løbebånd mere. Allan, Leo, Jan, Leif og Lisbeth har 
gjort et stort arbejde og vi har fået nogle dejlige lokaler. 

Vi har næsten 100 medlemmer på nuværende tidspunkt.  
 

Gymnastikken har været på flere ture (børneholdene) og gymnastikopvisningen forløb 
rigtig godt med et stort fremmøde.  

Rytmeholdet har været i forsamlingshuset i denne sæson, men ønsker at komme 
tilbage til hallen i den kommende sæson. 

Forældre-/børn holdet har 16 børn i år. Der trænes hver anden søndag.  
Step og styrke holdet fungerer også godt. Det kan blive en udfordring med trænere i 

den kommende sæson (trænerne er færdige med 3. g til sommer). 
Ældreidrætten har omkring 30 medlemmer.  
Senior (Z) træner nu torsdag formiddag i stedet for om eftermiddagen og fortsat også 

om mandagen. Samlet er der omkring 60 medlemmer. 
Afspændingsholdet har omkring 20 medlemmer.  
 

Unicykling har skiftet trænere i løbet af sæsonen. Nu træner Hanne og Lise de 9 børn.  
Selvforsvar har 5-6 medlemmer.  
Parkourholdet har ca. 12 medlemmer og træner også hver anden søndag.  
 

Ældrefodbold spiller kun om sommeren. Starter op igen i april.  
Børnefoldbolden har nedadgående medlemstal. Vil forsøge med et hold til 

sommersæsonen.  
 

Åben skole og halarrangement har været afholdt 2 gange i 2018. Det vil vi også 
afholde i den kommende sæson.  

 

Tak for samarbejde med skole og forsamlingshus. 
 

3. Forelæggelse af regnskab 
Dorrit fremlægger regnskab for 2018.  
Fitness boblen er for sig selv. Resten af boblerne er samlet.  
Underskud i fitness er 79.013,87 kr.  
Overskud i resten af boblerne er 38.174,50 kr. 
Samlet underskud for år 2018 er 40.839,50 kr.  
Regnskabet er hermed godkendt. Der er fortsat penge på OGIFs konti.  
 
Punktet skal kun indeholde regnskab, budget skal slettes fra dagsorden fremadrettet. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 



Der er ikke indkommet nogen forslag.  
 

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

Dorrit Frederiksen er genvalgt som kasserer og Annemarie H. Petersen (Rie) 
fortsætter som sekretær. 

 
6. Valg til Willemoes Hallens bestyrelse ved nyvalg, vælges 2 personer, 

hvor den ene skal være medlem af fællesboblen 
Peter booker nu tider til hallen via bookingsystemet. Der afholdes ikke længere møder 

i Willemoes Hallens bestyrelse.  
Punktet skal slettes fra dagsorden fremadrettet.  
 

7. Valg af suppleant til fællesboblen 
Allan B. Hansen er valgt som suppleant. 
 

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 
Johnny Andersen og Vicky Boesen er igen valgt som bilagskontrollanter. 
Lisbeth Frederiksen er bilagskontrollantsuppleant.  
 
Dagsorden skal rettes fremadrettet – revisorsuppleant skal erstattes med 

bilagskontrollant.  
 

9. Eventuelt 
Vedtægter ligger på OGIFs hjemmeside.  

Tak for et flot fremmøde til generalforsamlingen og opbakning til OGIF.  
 

I år er det 20 år siden, at Peter blev formand for foreningen. Det nærmer sig, at Peter 
vil takke af.  

 
 
 
 
2018.02.26 Rie 
 


