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Tidsperioder 
På Osted Idrætsforenings generalforsamling vil alle talmæssige opgørelser omhandle det sidste kalenderår, 
det vil sige 2018. 
Beretningen omhandler perioden fra sidste generalforsamling til nu, udvidet med et par betragtninger om 
foreningens generelle og fremtidige situation. 
Der har været afholdt seks hovedbestyrelsesmøder og tre forretningsudvalgsmøde i 2018.  
 

År 2018 
2018 har været et ”travlt” år for Osted Idrætsforening. 
Vi har haft flere ting i gang og mange bolde i luften på Osted Idrætsanlæg, herunder etablering af kunst-
græsbanen, hvor der er afholdt mange møder.  
Der er søgt om nye bander af Petanqueafdelingen, og de vil også gerne udvide deres klubhus.  
Andre ting er de situationer, vi havde i efteråret 2017. De gjorde, at vi i første halvår af 2018 havde en del 
møder med kommunen for at blive enige om klubhusaftalen. 
Vi var også ude i en ekstraordinær hovedgeneralforsamling i maj 2018, hvor vi fik ny næstformand, kasserer 
og sekretær.  
Herudover har der været en del møder og brevskrivning med og til Lejre Kommune. 
I beretningen kan ses andre af de opgaver, vi har haft i årets løb. 
 
Kunstgræsbanen 
Nu ser det ud til, at kunstgræsbanen bliver til noget. Vi har i skrivende stund fået oplyst fra Lejre Kommune, 
at kontrakten med ingeniører og entreprenører nu er underskrevet. 
I juni 2014 var Bo Wamsler, George Fellmann og Jens P. Andersen i København og se på en brugt kunst-
græsbane, som vi kunne få gratis. Vi fik kørt banen til Osted af vognmand Torben Jørgensen og chauffør 
Lars Larsen. Der var en fin overdragelse i Osted med borgmesteren fra København og vores borgmester 
Mette Touborg. 
Men kunstgræsbanen lå og rådnede i vinteren 2015 og endte med at blive kørt væk til genbrug. Derefter gik 
forhandlinger i gang med henblik på en helt ny kunstgræsbane, som etableres udenfor åen, da Lejre Kom-
mune er nervøse for, at der vil blive for meget larm fra banen til nærmeste naboer. 
Lejre Kommune havde afsat 3.1 mill. kr. til banen, men der manglede stadig 500.000 kr., som skal komme 
fra Osted Idrætsforening. Vi har søgt DIF og DGI Foreningspulje og har fået kr. 250.000 kr. Fodboldafdelin-
gen giver 150.000 kr., og OIF Støtte yder et tilskud på 50.000 kr. til køb af spillerbokse, mål og net. 
Fodboldafdelingen har også søgt to fonde. De har fået afslag på en, men har stadig håb fra den anden. 
Som før skrevet startede vi i 2014, nu 5 år efter ser det ud til, at vi får banen. Vi håber på en indvielse inden 
sommerferien i år. 
 
Billardafdelingens faciliteter  
Billardafdelingen har fået mere plads, især til Pool afdelingen. Der er nu seks pool-borde. Nu kan der holdes 
store turneringer og mesterskaber i Billardafdelingens lokaler. 
 
Sankt Hans Aften 
Sidste år var Sankt Hans aften en lørdag. Pierre lavede grillmad, og det var pænt besøgt. Sankt Hans bålet 
var som sædvanlig lavet af vognmand Carsten Brandt. Båltaler var Lejres borgmester Carsten Rasmussen. 
Der var omkring 500 personer til Sankt Hans bålet. 
 
Osted Loppemarked 
Det er 8. år i træk, vi har haft loppemarked i Ostedhallen. Mange af de tidligere lopper bakker fortsat op om 
loppemarkedet, men der kommer også nye til. Der er kun plads til 110 stande, så der er en venteliste. Der 
var ca. 1.100 voksne og 300 børn som besøgende.  
Lopperne er meget glade for at komme til Osted. De siger, at der er styr på tingene, alting klapper og der 
sker noget hele dagen, og endelig det vigtigste der er mange købere og godt humør hos hjælperne. 
Loppemarkedet bliver lavet af nogle entusiastiske medlemmer af foreningen samt Billardafdelingen og OIF 
Støtte. De to afdelinger deler overskuddet, som sidste år var på godt 18.000 kr. 
I år skal der være loppemarked i Ostedhallen lørdag d. 28. september 2019.   
Hvis du vil reserve en stand, så skal du være hurtigt ude. 
 
Julebanko 
Sidste år måtte vi flytte julebanko ned i hallen. Der var ca. 190 personer til bankospil. 
Præmierne bliver skænket af erhvervslivet i Osted og flere byer heromkring. Vi takker alle for, at I vil støtte 
foreningen med jeres gaver. Det har givet et overskud på ca. 13.000 kr., som går til OIF Støtte. 
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Medlemstal  
Opgørelsesperiode: 1. januar til 31. december 2018. 
 
Vores medlemstal har i 2018 haft en tilbagegang på i alt 35 medlemmer. I 2017 var vi 866 medlemmer, I 
2018 er vi 831 medlemmer. Det er en tilbagegang på 4 % 
 

Opgørelse over det samlede antal medlemmer i Osted Idrætsforening: 
 

Samlet antal medlemmer i Osted Idrætsforening fra 2000 til 2017 
 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Antal 712 746 719 765 820 761 760 856 832 
 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal 747 765 713 897 896 819 878 866 831 

 

Oversigt over medlemsfordelingen efter alder og afdeling fra 2016 til 2017: 
 

Afdeling Under 25 år Over 25 år Medlemmer i alt 
 Antal Afvigelse antal Afvigelse Antal Afvigelse 

     2017 2018  

Badminton 35  -21 -  37,5 % 97  +14 + 16,9 % 139 132  -7 - 5 % 
Billard 12  +2 + 20 % 44  0  0 % 54 56  +2 + 3,7 % 
Fodbold 163  -65 - 28,5 % 69  +6 + 9,5 % 291 232  -59  - 20,3 % 
Håndbold 0  -  - % 0  0  -  % 0 0  0  0 % 
Motion 95  -8 - 7,8 % 236  +46 + 24,2 % 293 331  +38 +13,1 % 
Petanque 0  0  0 % 43  -2 - 4,4 % 45 43  -2 - 4,4 % 
Tennis 0  -1 - 100 % 37  -6 - 14 % 44 37  -7 - 15,9 % 
       

OIF i alt 305  -93 - 23,4 % 526  +58 +12,4 % 866 831  -35 - 4 % 

 
I alt har foreningen haft et faldende medlemstal på 35 medlemmer, et minus på 4 %. Det er fordelt med en 
tilbagegang på 93 ungdomsmedlemmer og en fremgang på 58 medlemmer over 25 år. Det er meget kede-
ligt, at vi har tilbagegang især på ungdomssiden, hvor vi har mistet 23,4 % 
Størst tilbagegang har der været i fodboldafdelingen med 59 medlemmer, hvor det især er ungdomsafdelin-
gen, der har haft tilbagegang med 65 medlemmer. Det er et minus på 20,3 %.  
Badminton- og tennisafdelingerne har hver haft en tilbagegang på 7 medlemmer, men da tennisafdelingen er 
noget mindre, giver det en større procent, nemlig 15,9 %. 
Motionsafdelingen er igen i år samlet gået frem med 38 medlemmer og er fortsat den største afdeling i OIF. 
De har i alt 331 medlemmer, hvilket er et plus på 13,1 %.  
Petanqueafdelingen har mistet 2 medlemmer. De havde 45 medlemmer i 2017 og er nu 43 medlemmer i 
2018.  
 

Etiske retningslinjer 
Siden 2005 har vi haft et sæt etiske retningslinjer, som indeholder afsnit om: Seksuelle krænkelser overfor 
børn, behandling af børneattester, fotografering, MMS og SMS beskeder, etik, moral og fair play samt do-
ping, alkohol og rygning. Alle afdelinger og medlemmer skal efterleve de Etiske Retningslinjer, så vi ikke 
kommer ud i episoder, der kan krænke nogen i foreningen, det være sig spillere, kammerater, trænere og 
ledere. 
Det er alles pligt at sørge for, at forældre trygt kan sende deres børn og unge til idræt i OIF, og det er vigtigt, 
at de unge føler trygge rammer, når de dyrker idræt hos os. 
Etiske retningslinjer kan læses på foreningens hjemmeside www.oif.dk 
 

Persondataforordning GDPR 
Idrætsforeningerne har i mange år været underlagt lovregler for behandling af personoplysninger. Men fra 
den 25. maj 2018 blev der indført nye regler for behandling af personfølsomme oplysninger, nemlig EU´s 
Persondataforordning GDPR og en ny dansk databeskyttelse. 
Alle skal være opmærksomme på, at der ikke må videregives personfølsomme oplysninger, så som hel-
bredsmæssige forhold, seksuelle forhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning m.m. samt 
oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer.  

http://www.oif.dk/
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Osted Idrætsforening skal selvfølgelig opfylde disse regler. Reglerne kan læses på foreningens hjemmeside.  
Persondataforordningen gælder for alle afdelinger i Osted Idrætsforening, og de skal efterleves af alle. Hvis 
der kommer kontrol, skal afdelingerne kunne bevise, at de efterlever hele ordningen. 
 

Fællesskab og Fleksibilitet 
Efter det nye forretningsudvalg trådte til, havde vi et FU møde, hvor vi talte om idrætsforeningens fremtid. 
Der blev nedsat et lille udvalg med Marianne P og Marianne K. De kom frem til rigtig mange gode punkter, 
der kan være med til at udvikle foreningen. 
Bestyrelsen udvalgte 6 punkter, der kan arbejdes med, og som kan gavne foreningen.  

 Spørgeskemaundersøgelse på Osted Skole og Osted Fri og Efterskole fra 6. til 9 klasse 

 Hvor mange børn og unge er potentielt til idræt i Osted 

 Oktoberfest 

 Skoleturnering 

 E-Sport 

 Ung-leder-uddannelse 
 
Marianne P. har afholdt spørgeskema undersøgelsen på de to skoler med et meget positivt resultat. Det er 
et resultat, der giver tanker til det fremtidige arbejde med børn og unge. 
Oktoberfest: Bestyrelsen er blevet enige om, at der skal holdes Oktoberfest lørdag d. 5. oktober 2019 i 
Ostedhallen. Det bliver en rigtig oktoberfest med tyrolermusik, fadølkrus og dans på bordene. Der vil komme 
en henvendelse fra bestyrelsen om hjælp fra afdelingerne. Der skal bruges hjælp til at gøre hallen klar til 
festen, der skal bruges hjælp under festen og sidst men ikke mindst til oprydning. 
Skoleturnering: Det er noget afdelingerne skal lave sammen med skolerne i Lejre Kommune. Afdelingerne 
skal i gang med at tale med skolerne om lige deres sportsgren. 
E-Sport: Det hænger lidt på grund af egnede lokaler og internet størrelse. Men der tænkes og arbejdes med 
det, og det er Albert, som har opgaven. Hvis der er nogen, som kender nogen, der kan råde, vejlede og 
hjælpe, vil det være godt. 
Ung-leder-uddannelse: Der er i skoleåret 2018-19 tre skoler i Lejre Kommune, der har startet ung-
lederuddannelse som valgfag. Det er Hvalsø, Bramsnæsvig og Kr. Hyllinge skoler. Vi har holdt et møde med 
vores 2 skoler. De er i første omgang positive og har fået undervisningsmaterialet. De vil nu se, om den kan 
komme med fra skoleårets start i 2019 
 
Der er også et lille udvalg bestående af Albert og Lilian, der har haft møde med Osted Gymnastikforening 
om bedre samarbejde og på sigt en sammenlægning. Bedre samarbejde vil OGF gerne, men sammenlæg-
ning takker de nej til.  
Vi kan se, at der vil være mange fordele ved en sammenlægning. Større forening med mere gennemslags-
kraft overfor kommunen, færre resurser, besparelse i økonomi, og at alle hjælper og støtter hinanden inden-
for en samlet forening. 
 

Lejre Kommune 
Vi har et godt samarbejde med Lejre Kommune. De respekterer os som en af de store foreninger i kommu-
nen, og bruger os som samarbejdspartner og medspiller i fornyelse og udvikling. Det er altid godt at have en 
god og tryg samarbejdspartner, som kan bidrage med egne erfaringer og gode råd. 
De sidste par år har vi haft meget med kommunen at gøre i forbindelse med kunstgræsbanen, 
Vi har nogle stående ansøgninger hos Lejre Kommune på tilbygning til Klubhuset, nyt køkken i Klubhuset, 
udendørs fitnessbane og tilbygning til Ostedhallen. 
Lejre Kommune har opsagt alle deres samarbejdsaftaler med alle foreninger i kommunen. Der skal laves 
nye aftaler, som skal træde i kraft 1. januar 2020. 
For Osted Idrætsforenings vedkommende drejer det sig om driftaftalen, vi har om Klubhuset.  
Brugerrådet for Ostedhallen bliver også berørt, da der skal laves ny aftale med Pierre i hallens cafeteria. 
I forbindelse med at vi i 2018 fik et mindre driftstilskud til Klubhuset, bad Lejre Kommune os om at lave en 
opgørelse over, hvor mange frivillige timer vi brugte på klubhuset, tennisbanerne og fodboldbanerne. Denne 
opgørelse viste, at der er brugt 338 frivillige arbejdstimer. Hvis vi regner med 250 kr. i timen, bliver det 
84.500 kr. Det er en besparelse for Lejre Kommune, hvis de skulle havde brugt kommunale ansatte til at 
udføre disse arbejder. 
 

Samarbejde med andre foreninger 
Vort samarbejde med andre foreninger er godt. 
ERFA gruppen, som består af fem omegnsforeninger Viby, Tune, Vindinge, Kr. Hyllinge og Osted Idrætsfor-
ening, er alle foreninger som vores med en hovedforening og underafdelinger 
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Vi har et godt samarbejde, hvor vi udveksler erfaringer og nye tiltag. Her kan nævnes kassererarbejde, regn-
skabsprogrammer, forsikringer, vedtægter, foreningsstruktur, etiske retningslinjer, samarbejde med forbund 
og kommuner, samt emner der er oppe i tiden. 
Det er altid godt at høre, hvordan de andre foreninger gør samt gøre brug af deres erfaringer. 
 

Lejre Idrætsunion 
Osted Idrætsforening er medlem af Lejre Idrætsunion, som så dagens lys i 2017. 
Lejre Idrætsunions formål er: 

Lejre idrætsunion er en paraplyorganisation for idræts- og motionsforeninger i Lejre 
Kommune. Unionens formål er at skabe bedre rammer for idrætten i Lejre Kommune. 
Dette skal ske ved en god og konstruktiv dialog med Lejre Kommune på både det politi-
ske og administrative plan, samt ved et godt samarbejde mellem idræt- og motionsfor-
eningerne i Lejre Kommune til alles bedste. 
Lejre Idrætsunion arbejder idrætspolitisk, men er uafhængig af partipolitiske interesser. 

 

Jeg kan her oplyse nogle af de opgaver, LIU allerede nu vil tage sig af:  
Ungdomslederuddannelse som valgfag i skolerne. Der er 3 skoler med i alt 81 elever, der har denne uddan-
nelse i 2018-19.  
LIU afholder to foreningsmøder om året samt møder rettet direkte mod en enkelt sportsgren. I marts måned i 
år havde unionen et møde med alle tennisafdelingerne i Lejre Kommune. Her blev der drøftet specielle for-
hold og problemer for tennissporten. Der vil 24. april 2019 blive inviteret til et møde for de foreninger, der har 
driftsaftaler med Lejre Kommune, sådan at der kan udstikkes en ens retning. Til mødet forsøges det at få en 
jurist fra DIF med. Der vil den 8. maj blive inviteret til et møde for alle fodboldforeninger. Her vil LIU fortælle 
om vedligeholdelse af udendørs anlæg. Der er inviteret en fra kommunen til at fortælle om vedligeholdelse af 
græsbanerne. Lejre Kommune har ekstraordinært afsat 700.000 kr. til vedligeholdelse af fodboldbaner i 
2019. Det vil vi meget gerne høre om.  
 
Udover disse punkter arbejdes der på embedsplan, hvor der er aftalt dialogmøder en gang i kvartalet. Der er 
også aftalt møder med politikerne.  
I skrivende stund har LIU ca. 45 foreninger ud af 56 som medlemmer, og de tæller ca. 9.000 idrætsudøvere. 
Det er rigtigt flot på ikke engang to år. 
 

Økonomi i Hovedafdelingen 
Når hovedkasserer Lilian Andersen aflægger foreningens regnskab for 2018, viser det et underskud på 
61.800 kr. Det er især kommet fra den mindre betaling, vi har modtaget fra Lejre Kommune på 85.000 kr. til 
vedligeholdelse af Klubhuset. De andre år har vi fået ca. 96.000 kr.  
I 2018 har vi ikke haft renteindtægter på vores obligationer. 
Der imod har vi haft en pæn sponsorindtægt fra Ejendomsmægler Ege, OK Benzin og Spar Nord. 
Vi har valgt, at afdelingerne ikke skal betale medlemskontingentet i 2018, men fra 2019 skal medlemskontin-
gentet være på 35 kr. pr. medlem og i 2020 50 kr.  
For at vi fremover skal fortsætte vort niveau, er Hovedafdelingen nødt til at have nogle indtægter.  
Vi har en god aftale med OK Benzin. Afdelingerne skal kun én gang om året deltage aktivt i OK Benzinafta-
len enten ved benzintanken ved Dagli`Brugsen eller ved arrangementer, der holdes i afdelingerne. Sidste år 
fik vi ca. 17.000 kr. fra OK aftalen. Sponsoraftalen med Ege gav 16.000 kr. og Spar Nord aftalen ca. 35.000 
kr. 
Nu har vi også ”Bonaftalen” med Dagli`Brugsen i Osted. Den kommer til at give os ca. 15.000 kr. om året. 
Der skal lyde en stor tak til alle, der samler bonner sammen. 
I 2019 budgettet har vi et underskud på knapt 61.000 kr. Det skyldes, at vi har valgt at give et tilskud fra OIF 
Støtte på 50.000 kr. til indkøb af rekvisitter til kunstgræsbanen, 10.000 kr. til en fodboldtur til Glistrup Cup, 
samt 10.000 kr. til støtte i andre afdelinger. 
 

OIF Støtte 
OIF Støtte er et udvalg under Hovedafdelingen. Dens formål er at samle penge ind, som afdelingerne kan 
søge støtte fra til deres aktiviteter eller til uddannelse af trænere og ledere. 
I øjeblikket fungerer OIF Støtte ikke som et udvalg, da der ikke er nogen, som vil være i udvalget.  
Sidste år arrangerede OIF Støtte pinsebankospil, Sankt Hans Aften, Loppemarked i Ostedhallen og juleban-
kospil.  
Hvis du vil være med, er du meget velkommen. Det kan være, at du kun kan overkomme at deltage i et ar-
rangement, så er det også fint. Lidt hjælp er bedre end ingen hjælp.  
Henvend dig til hovedformanden, så kan vi tale om det. 
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Hvis du bliver passivt medlem af OIF, vil dit kontingent gå ubeskåret i OIF Støttes kasse. Med dit kontingent 
er du med til at støtte din egen afdeling og jeres medlemmer. 
Vi kan kun opfordre alle til at blive passivt medlem. Det koster kun 100 kr. pr. person eller 200 kr. for en hus-
stand eller erhverv om året. 
 

År 2019 
I 2019 er Osted Idrætsforening med ved flere arrangementer. Sankt Hans Aften er i år søndag d. 23. juni. Kl. 
18.00 vil Pierre lave grillmad, og Fodboldafdelingen står for salg fra kiosken i Klubhuset. Der vil kl. 21.00 
være Sankt Hans bål, hvor vi skal synge nogle midsommersange og naturligvis høre båltalen. I år er båltaler 
formanden for DGI Midt- og Vestsjælland Bruno Lundgård Hansen. 
Lørdag d. 28. september 2019 har vi Osted Loppemarked, hvor det er frivillige fra Osted, der står for det 
sammen med OIF Støtte og Billardafdelingen.  Det er blevet en tradition, som meget gerne skal fortsætte, da 
det giver et pænt overskud til OIF Støtte og Billardafdelingen. 
Sammen med Frisør Eva-Marie´s vil OIF Støtte også i år lave julebanko med spisning i cafeteriet og banko i 
hallen.  
Der er nogle private arrangører, der har lejet Ostedhallen. Det er for eksempel til ”Hyggeklip i Osted”. Der har 
vi lovet at lægge gulvtæpper på halgulvet og stille borde og stole op. Der er også afdelinger, der går ud med 
flyers for firmaer. Det tjenes der penge på til afdelingerne. 
 

Sponsorer 
Vi skal værne om vores sponsorer, Det er vigtigt, at vi plejer dem, uden dem får vi ikke penge og gaver til 
vores arrangementer. Hvis det er muligt, så husk at handle hos dem. Det er vigtigt, at vi har et godt forhold til 
alle sponsorer.  
Idrætsforeningen har 5 hovedsponsorer. Det er Spar Nord, Ejendomsmægler Ege, OK Benzin, Dag-
li´Brugsen og Falck Alarm. Vi takker for et godt samarbejde og de penge, vi får ud af samarbejdet. 
 

Tak til… 
Som afslutning på denne beretning skal der lyde en stor tak til foreningens hjælpere, trænere, instruktører, 
holdledere, bestyrelsesmedlemmer, sponsorer og bidragsydere. Jeg vil også takke Heidi og Pierre for et 
godt samarbejde her i Ostedhallen. Det samme skal lyde til George for et godt samarbejde på Osted Idræts-
anlæg og Klubhuset. 
Ligeledes vil jeg takke Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalg for et godt samarbejde. 
Tusind tak til alle – samarbejde og sammenhold giver styrke i Osted Idrætsforening. 
 
Jens P. Andersen 
Hovedformand 


