Generalforsamling OH 77 d. 27.04.17 kl. 19.00
Dagsorden
1. Valg af dirigent: Palle
2. Beretninger
- Ungdomsafdelingen
o Der har været hold fra U6 til U16.
o De mindste, drenge og piger:
Pia, Matilde, Cecilie.
Startede med 2 spillere, men i løbet af den 1. måned dukkede der flere
og flere op. Kunne stille med 2 hold (U7 og U8) ved stævner inden jul.
Nu så mange drenge at der er håb for et U10 drenge hold i 17/18, 3
piger rykker op.
o U10piger:
Pia, Mette B.
1½ hold så der blev både til turnering og stævner (C-rækken).
Alle var 1.års, og klarede sig fint. Turneringsholdet sluttede på en 7.
plads. Sidst på sæsonen kom 3 nye (2.års) spillere – de tre rykker op.
o U12piger:
Stig, Sebastian.
Det så lidt tyndt ud i starten, men heldigvis dukkede der nye spillere
op, som faldt godt ind på holdet. Det er nogle gode piger der bakker
hinanden godt op. Desværre plaget af en række skaden, men dette til
tros endte de på en 7. plads i B-rækken. 6 rykker op så det ser pt. lidt
tyndt ud for næste sæson.
o U14piger:
o Carsten, Mads.
12 piger, hvor 2 blev ”tvangs” oprykket til U16 for at hjælpe dem.
Pigerne har udviklet sig meget gennem sæsonen – Spillede i B-rækken
- sluttede lige under oprykningsstregen inden jul og blev pulje vindere
efter jul, uden point tab. Desværre tabte vi kampen om
fynsmesterskabet.
4 rykker op til U16.
o U16piger:
Mathias, med hjælp fra Thomas.

Holdet spillede i B-rækken og bestod af 7 U16, 2 U14 og 1 på
efterskole.
Pigerne har været inde i en stor udvikling og de blevet meget mere
selvsikre og ansvarsfuldt. Desværre valgte vores målmand at stoppe i
februar.
Sluttede på en flot 3.plads og nåede til semifinalen i Bungdomspokaltuneringen, hvor de tabte til de senere vindere.
2 rykker til U18 – 3 skal på efter skole, men med oprykkerne fra U14
er der gode muligheder for U16 hold igen i den kommende sæson.
o I december afholdt vi julesponsorløb for at skaffe midler til betaling
bustransport til Svane Cup, der blev indløbet 13.125,00 kr.
o Vi fik også iværksat et indkøb af træningsdragter og klubtrøjer.
-

Seniorafdeling damer
o Startede med 1 hold- efter jul blevet til 2 hold
o Denne afdeling er blevet klubbens ”rygrad”. Der er god opbakning til
klubben fra damernes side
o Serie 2 holdet blev puljevinder både før og efter jul. Skal dog spille i
serie 2 igen efter sommer pga. oprykningsforbud.
o Serie 3 holdet klarede sig nogenlunde og er ved at etablere et godt
fundament for holdet.
o Man satser på at få to hold igen til næste sæson
o Ny træner til serie 2 holdet og ny hjælpetræner til serie 3 holdet

-

Seniorafdeling Herrer
o Der har været tre hold i år, eftersom det væltede ind med medlemmer
i starten af året.
o Fynsserieholdet har klaret at forblive i fynsserien på trods af skader
o Serie 2 holdet rykket op til serie 1 og bliver der til næste sæson.
o 3 holdet fungere og blev ikke nr. Sidst i puljen.

-

Økonomi/vækst
o Vi ønsker at vokse i medlemmer igen til sæsonstart  det er dog dyrt
og der varsles om kontingentstigning til næste generalforsamling
o Vi har behov for flere sponsorer.
o Vi skal prioritere sponsorløbet til efteråret.
o Der har været fremgang i ”tutten” = haft overskud. Stor tak til Michael.

o Sportsudvalget har brugt meget tid på driften i år, men ønsker at
bruge mere tid på vækst og på klubbens fremtid.
o Klubbens 40 års jubilæum har fyldt meget
o Vellykket jubilæums reception hvor tidligere formand Ulla fik
sølvnålen. Derudover en tak til Matilde, Palle, Marianne og Sacha for
deres hjælp til denne dag.
o Der venter en jubilæumsfest i maj. Der er dog lav tilmelding og vi
opfordre alle til at komme og bakke op om klubben.
o Fremtiden i sportsudvalget, ønskes der en bedre strategi hvor vi
planlægger arbejdet bedre og anvender nøglepersoner og dermed
uddelegere opgaverne.
-

Spørgsmål?
o Frank opfordre til vi fortsætter vores gode samarbejde med EA
værktøj igen i år.
o Lærkedal vil på vegne af Intersport gerne sponsorere Amerikanske
lodderier til en værdi af 3000 kr. Til jubilæumsfesten
o Mette M. Haft kontakt til Heidis om sponsor til spillertøj til damerne.
Dette vil de ikke, men de vil gerne sponsorer til festarrangementer,
drikkedunke og kampens spiller)

3. Regnskabet
- Underskud på 21.151,68 kr.
-

-

-

Vi mangler flere sponsorer  giver mulighed for at købe spillertøj.
I materialer er der brugt 36.000 som er gået til : Udebanetøj til herrerne, U 16
spillertøj, Bolde til senior afdeling, Tøj til ledere og trænere, Tape og harpiks
Næste år skal trænerne til senior afdeling af løn og damerne ønsker nyt
spillertøj hvilket bliver en udgift for klubben.
Spørgsmål?
o Lærkedal spørger indtil om vi kan spare på materialer såsom harpiks
og tape. Dette vil der tages med til sportsudvalget.
Kassér Jette laver et budget til næste år
Men vi skal finde flere sponsorer  vi skal finde dem som er gode til det
Carsten opfordre alle til at gå ind på Energi Fyn og gå på sponsorsiden og
tilmelde sig OH77 og via det, støtte klubben. Sidste år fik klubben ca. 850 kr
for 22 medlemmer.
Aktivitetsudvalget forbliver en udgift i næste års regnskab

-

-

Spørgsmål /Kommentar
o Camilla foreslår at vi til fællesspisning altid giver 50 kr. Og
overskuddet derfra går til tutten og dermed støtter klubben.
Byggefond = overskud på ca. 1700 kr. Og der er en egenkapital på ca. 50.000

-

kr.
Der stemmes om regnskabet = vedtaget!

4. Indkomme forslag
- Vedtægter
o To nye punkter i vedtægterne
 Budget skal fremlægges
 Kontingent
o Ændringer i paragraf 9 hvor ”bestyrelsen” skal rettes til
”sportsudvalg”
o Der er kommet ændringer i tegninger  nu er det kun kasséren eller
formand som skal skrive under
o Spørgsmål/kommentar
-

Der stemmes om nye vedtægter = vedtaget!

5. Valg af bestyrelsen samt suppleanter
- Formand:
o Jens stiller op igen.
o Sportsudvalget støtter Jens som formand
o Der stemmes om Jens som formand = vedtaget!
-

Sportsudvalg:
o Sacha, Matilde, Carsten, Palle, Ole og Casper er en del af
sportsudvalget og genvælges. Derudover stiller Mette M, Christian J,
og Michael L op til sportsudvalget.
o Der stemmes om tidligere og nye medlemmer= vedtaget!

-

Revisor:
o Revisor Anny og Jytte stiller op igen i år. Derudover vil Matilde stille
op som revisor suppleant.
o Der stemmes om revisor og suppleant = vedtaget!

6. Eventuelt

-

Årets OH’er
o Palle overrækker titlen. Den går til en som har en vigtig rolle i klubben
og lægger et stort arbejde samt endnu ikke har fået denne titel.
o Året OH’ er Jette. Stort tillykke.

-

Maling af tutten
o D. 6 maj. Vi bliver ca. 10-15 stk.
o Jette har styr på malerpensler og andet.
o Det starter kl. 09.00

TAK til alle for fremmøde.

