
Generalforsamling d 14. april 2016 
23 fremmødte. 

1. Valg af dirigent 

a. Bjarne Hansen valgt som dirigent 

2. Beretninger 

a. Carsten Skou fremlagde beretning for ungdomsafdelingen. Vi har haft et samarbejde med Stjernen 

om holdfællesskab for u14 og u16 drenge. Samarbejdet har vist sig vanskeligt, hvorfor det ikke 

forudsætter. Der er god aktivitet blandt pigeholdene i U6-8, U10, U12 og U14. Næste år er der 

piehold i alle række fra U6 til U16. Desværre er der ingen drengehold. Carsten takkede for trænernes 

indsats gennem sæsonen. 

b. Jens Bille fremlagde beretning for seniorafdeling. Palle Jørgensen er træner. Dame senior, der er 

blevet nummer 2 i serie 2. Michael Lærkedahl har været træner for Herre Senior, hvor 1. holdet 

rykke op i Fynsserien. I næste sæson forventes et damehold og op til tre herrehold. 

c. Palle Jørgensen fremlagde beretning for sportsudvalgets virke. Det forløbne år er første år efter 

etablering af et sportsudvalg. Det er lykkedes at skabe en velfungerende aktivitet i seniorafdelingen, 

Tutten fungerer og der er kommet lidt flere frivillige. Til gengæld er der behov for at få flere frivillige 

deltagere i foreningen. Der er behov for flere ungdomstrænere og gerne flere spillere. Vi vil gerne 

have mere aktivitet i klublokalet og omsætning i Tutten. Der arbejdes på nye vedtægter for klubben 

til vedtagelse på næste års generalforsamling. OH77 har 40 års jubilæum næste år. Der nedsættes et 

udvalg, der skal arbejde med, hvorledes jubilæet skal afvikles. 

d. Under den efterfølgende drøftelse, blev det nævnt, at der er medlemmer, som gerne vil inddrages, 

men som ikke er blevet spurgt. Det er klart noget, vi skal blive bedre til. 

e. Beretningen blev godkendt 

3. Regnskab 

a. Jette Brandt gennemgik regnskabet. Regnskabet viser et underskud på 13.388, 21 kr. Særligt 

omkostninger til dommergodtgørelser er stigende, ligesom der mangler omsætning i Tutten. 

b. Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag 

a. Ingen stillede forslag 

5. Valg af bestyrelse samt suppleanter 

a. Jette Brandt genvalgt som kasserer 

b. Stig Jarbøl udtræder af sportsudvalget. Ole Østergård, Mathilde Korsgaard og Sacha Christoffersen 

og Casper Hvid blev valgt. Palle Jørgensen og Carsten Skou fortsætter i udvalget. 

c. Michael Lærkedahl blev valgt som suppleant. 

d. Jytte Pedersenog Anni Olsen blev valgt som kritiske revisorer 

e. Carsten Skou er valgt som revisorsuppleant  

6. Evt. 

a. Lilly Nielsen blev fejret for 60 års medlemskab. 

b. Michael Nielsen blev valgt som årets OHer for sit arbejde i Tutten. 

c. Pia Skou blev valgt som årets OHer for sit store arbejde som træner. 


