Referat af ordinær Generalforsamling i
OIF Motion
den 2020-02-06 i klubhuset Engtoften 24

1. Valg af dirigent og referent
Jens P Andersen er valgt til dirigent, Helle Würtz er referent og George
Fellmann er stemmetæller.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
dagsorden ifølge vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning
- Der er kigget på nye adgangssystemmuligheder. Bl.a. ForeningLet.
- Girokort er droppet ved indmeldelse. Man skal blot overføre penge til
konto i Spar Nord konto. Dette er oplyst via hjemmeside og opslag i
lokaler. Har givet en reduktion i antal medlemmer, men det var også
forventeligt.
- Der er ikke indkøbt nyt udstyr i 2019.
- Antal medlemmer pr. 1.9.2019: 286
Beretningen godkendt.
3. Revideret regnskab for 2019 til godkendelse
Lidt færre indtægter i kontingent pga færre medlemmer. Dette hænger
bl.a. sammen med at opkrævning pr. girokort er droppet. Ekstra tilskud
på 37.000 fra kommunen. Balance fremlagt.
Regnskabet godkendt.
4. Fremlæggelse af kontingentstørrelse
Bestyrelsen forslår at fastholde 800 kr.
Kontingentstørrelse er godkendt.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til
a. Aktivitetsplan og budget 2020
b. Aktivitetsplan og budget 2021
Aktivitetsplan: For både pkt. a og b gælder det at vi arbejder henimod
et nyt adgangssystem, Vision for OIF Motion og synlighed på sociale
medier.
Aktivitetsplan godkendt.
Budget:
Der var en diskussion omkr. rammerne om budgettet og konklusionen
var at budgettet skal overholdes som retningsgivende. Der er bla.
budgetteret med indkøb af nyt adgangssystem og dette er vedtaget.
Budget godkendt.

6. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår et gebyr på 300 kr for genåbning af spærret kort.
Forslag er vedtaget.
Bestyrelsen foreslår at der investeres i et nyt adgangssystem.
Forslag er vedtaget.
Bestyrelsen foreslår en diskussion på generalforsamlingen af vision for
fremtiden.
Medlemmer opfordres via opslag i lokaler og på hjemmesiden til at
komme med forslag til Vision for Motion.
Arbejdsgruppe til at komme med oplæg til ny vision blev nedsat
bestående af: Jens, Klaus og Helle
7. Valg af formand & kasserer
Formand Helle Würtz er på valg – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller Jens Andersen
Jens Andersen er valgt for 2 år.
Kasserer Anders Würtz afgår som kasserer, men fortsætter som alm
bestyrelsesmedlem
Anders fortsætter som bestyrelsesmedlem i 1 år.
Bestyrelsen indstiller Torben Bakkegaard som ny kasserer
Torben Bakkegaard er valgt for 1 år.
8. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Per Akselbo er på valg
Per Akselbo er genvalgt.
Helle Würtz opstiller som bestyrelsesmedlem
Helle Würtz er valgt som bestyrelsesmedlem
9. Valg af suppleanter
George Fellmann er valgt til 1. suppleant
Klaus Andersen er valgt til 2. suppleant
10.

Meddelelser fra OIF hovedbestyrelse

(v. Helle Würtz)

a. OIF priser: Afdelingerne skal blive bedre til at komme med
indstillinger
b. OK Benzin: OIF har modtaget 17.500 kr i 2019. Mere hjælp fra
afdelingerne er ønskeligt.
c. Bon aftale med daglig’ Brugsen stopper.
d. OIF støttemedlem 100 kr. pr. år.
e. Oktoberfest 2020 – der er ønskes hjælp fra afdelingerne.
f. Kunstudstilling i Ostedhallen – der arbejdes på det.
g. Lejre Idrætsunion. OIF er medlem og dermed også afdelingerne.
h. Loppemarked – stor succes alle bakker op – altid plads til hjælp

i. OIF bør være tilstede ved juletræstænding på torvet. Mulighed for
at hverve medlemmer.
j. Sankt Hans arrangement – husk der er brug for hjælp til dette
arrangement
11.

Valg af delegerede til Hovedafdelingens generalforsamling
a. Jens, Torben, Holger, Klaus, Anders og Helle deltager den 17. april
2020 i Ostedhallen.

12.
Eventuelt
Gratister, hvordan gør vi?
Den adgangsgivende persons kort spærres indtil der er betalt kontingent
for gratisten. Ved genåbning af det spærrede kort koster det 300 kr., jf.
pkt. 6. Eksklusion af foreningen hvis man mere end 1 gang lukker ikke
betalende personer ind i Motion. Ordensregler opdateres.
Klaus: Musikken er ofte meget høj i Motionslokalerne.
Anders skriver til Jesper Nielsen (Bundy) om man kan lukke af for
brugen af bluetooth.
Klaus: Kan man få gang i et spinningshold? Arbejdsgruppen for Vision for
Motion arbejder på dette.

