
Referat fra ordinær generalforsamling i OIF Petanqueafdeling afholdt 
onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.00 i Klubhuset Engtoften. 
 
Antal deltagere: 26 (inkl. Hovedbestyrelsens formand Jens P. Andersen og næstformand Torben Leth 
Jensen). 
 

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent. 
Finn Raagaard og Karin Knudsen påtog sig opgaven som stemmetællere, Jens P. Andersen som dirigent og 
Lissie Melin som referent. 
Jens P. Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen var efter 
vedtægterne. Mødet kunne således begynde. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Formanden Birgit Raagaard aflagde beretning for 2016. 
Der var ingen bemærkninger hertil, derefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 2016. 
Kasserer John Thinggaard fremlagde regnskabet. 
Hanne Nielsen spurgte til beløbet på 10.000 kr. til jubilæum. John svarede, at Petanqueafdelingen har  
20 års jubilæum i 2019. Det skulle gerne fejres. 
Birthe Petersen spurgte til beløbet på 300 kr. til bankgebyr.  
John svarede, at det dækkede for kortgebyrer til 2 kort til henholdsvis formanden og kasseren. 
Efter disse bemærkninger og svar blev regnskabet og balancen enstemmigt godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent. 
Formand Birgit Raagaard foreslår uændret kontingent på 300 kr.  
I den forbindelse fortalte Jens P. Andersen, at vi ikke har betalt noget pr. medlem til Hovedafdelingen i 
2016. I 2017 skal vi betale 25 kr. pr. medlem.  
Forslaget vedtages. 
  

5. Bestyrelsens forslag til 
a) aktivitetsplan og budget 2017 
b) aktivitetsplan og budget 2018 
a) Birgit Raagaard gennemgik aktivitetsplanen 2017. 
Med hensyn til spilletiderne i Hallen bliver det fra den 14. februar fra kl. 11.30 til 13.45. (Vi har fået ok til 
dette). 
Sommerfesten er rykket en uge frem til lørdag den 2. september. Der bliver ingen skovtursbingo fremover. 
John Thinggaard gennemgik budgettet for 2017.  
Der vil ikke komme indtægter fra skovtursbingo fremover. 
Der er afsat 10.000 kr. til jubilæet i 2019. 
Lis Thinggaard spurgte om beløbet på 2000 kr. til Hovedafdelingen var for lavt sat. 
Jens P. Andersen svarede, at det nok var ok. 
Herefter blev aktivitetsplanen og budgettet for 2017 godkendt. 
 

b) Aktivitetsplanen for 2018 blev ikke fremlagt. Det bliver stort set den samme som for 2017, bare med 
ændring af datoerne. Dette tages til efterretning. 
John Thinggaard gennemgik budgettet for 2018. 
Dette er også stort set det samme som for 2017. 
Herefter blev budgettet for 2018 godkendt. 
 

6. Indkomne forslag. 
Ingen. 



 
 

7. Valg af kasserer. 
På valg er John Thinggaard. 
John Thinggaard blev genvalgt. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlem. 
På valg er næstformand Lone Jalris. 
Lone Jalris blev genvalgt. 
 

9. Valg af 2 suppleanter. 
Lejf Holm og Lis Larsen ønsker ikke genvalg.  
Hanne Nielsen og Jane Krogholt blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 
 

10. Meddelser fra Hovedbestyrelsen. 
Jens P. Andersen gjorde opmærksom på generalforsamlingen i Hovedafdelingen fredag den 21. april 2017. 
Sekretær Marlene Pettersson ønsker ikke genvalg. Afdelingerne opfordres til at hjælpe til med at få besat 
posten. 
Jens P. Andersen gjorde endvidere opmærksom på: 
OIF`S ungdomsprofil. 
OIF`s træner- og lederpris. Vi blev opfordret til at kigge på, om ikke også Petanqueafdelingen kunne 
indstille til den til næste år. 
Hovedafdelingens hjemmeside.  
Hovedafdelingens nyhedsbreve. De fleste skulle modtage dem. Hvis ikke, kan man tilmelde sig på 
hjemmesiden. Hvor de også kan læses. 
OK benzinordningen. Har givet 14.000 kr. i 2016. Et flot resultat. Hver afdeling skal en gang om året stå for 
salg af OK benzinkort. Det er i forbindelser med diverse arrangementer i Osted.  
Danbolig ordningen. OIF får 4000 kr. for hvert køb/salg, hvor der er tilknytning til OIF. 
Disse ordninger er bl.a. årsag til, at vi ikke skal betale så meget i kontingent til Hovedafdelingen. 
OIF støtteafdeling. Et medlemskab koster 100 kr. Pengene går bl. a. til ungdomsarbejde, stævner, ture, 
lederkurser og 1. hjælps kurser. 1. hjælps kurserne bliver støttet 100 %. 
I efteråret 2017 bliver der afholdt 1. hjælps kursus. Det er moduler over 3 gange. 
Det bliver Østsjællands Beredskab, som skal afholde kurserne. Næstformand Torben Leth Jensen har 
tilknytning til dem og kan skaffe billigere priser til 1. hjælps kurserne. 
Interesserede kan tilmelde sig hos Jens P. Andersen. 
 
Lejf Holm spurgte om kontingentet på 25 kr. til Hovedafdelingen kunne række, når vi mister 
sponsorpengene fra reklameskiltene i Hallen. Dette var foranlediget af et læserbrev under overskriften 
”Fup og svindel” i Lejre Kommune. Det var i Midtsjællands Folkeblad den 8. februar. 
Fra 2016 opkræver Lejre kommune sponsorpengene for reklameskiltene i Hallerne. Jens P. Andersen 
forklarede lidt om, hvad Lejremodellen 2.0 handler om. Lejremodellen 2.0 skal evalueres i 2017. Jens P. 
Andersen vil arbejde meget kraftigt på at få sponsorbeløbene tilbage til foreningerne.  
Lis Thinggaard spurgte til den meget kraftige beskæring af beplantningen ved udendørsarealerne 
Engtoften. 
Dette skulle bl. a. være sket, fordi beplantningen ødelagde hegnene langs banerne. 
 

11. Valg af delegerede til Hovedafdelingens generalforsamling. 
Afholdes fredag den 21. april 2017 kl. 19.00 i Ostedhallen. Alle er velkomne. Efter generalforsamlingen 
bydes der på mad og drikke. 
Formand Birgit Raagaard deltager som hovedbestyrelsesmedlem. 
Derudover blev Lone Jalris, Lissie Melin, Nina Rasmussen, Hanne Nielsen og Jane Krogholt valgt. 
Som suppleanter blev Anna Dehn, Yrsa Olsen, Birthe Petersen, Finn Raagaard og Lis Johansen valgt. 
 
 



 

12. Eventuelt. 
Birgit Raagaard fortalte, at vi har 2 hold til DGI kvartetten med start i uge 18 og 1 hold til DGI sekstetten 
med start i uge 17. 
Holdlederne er: Birgit Raagaard, John Thinggaard og Hans Peter Nielsen. 
Fastelavnsturneringen i Hallen tirsdag den 28. februar er fra kl. 11.30 til 13.45, der gives besked til 
medlemmerne ang. ændring af tiderne. 
Birgit Raagaard takkede suppleanterne Lis Larsen og Lejf Holm for godt samarbejde og overrakte 2 flasker 
vin til dem hver. 
Birthe Petersen syntes, at vores klubhus er meget plaget af svineri fra ubudne gæster. 
Bestyrelsen har haft dette op på et møde. Vi besluttede, at sætte bænkene omvendt med kæde rundt om. 
Det kunne gøres i vinterhalvåret. 
Hans Peter Nielsen har et forslag om, at sætte galvaniseret gitterværk op foran alle åbningerne. 
Dette kunne gøres for ca. 2000 kr. Hans Peter Nielsen og John Thinggaard vil gerne udføre arbejdet. 
Med hensyn til døren skal der sættes en hængelås på. Jens P. Andersen foreslog en hængelås med kode. 
Koden kunne så skiftes med mellemrum. 
Vi blev enige om, at tage dette op ved næste bestyrelsesmøde. 
Vores sommerfest i år bliver lørdag den 2. september. 
Festudvalget består af: Hans Peter Nielsen, Esther Andersen, Birthe Petersen og Lis Johansen. 
Karin Knudsen spurgte til skovtursbingoen. Er der ikke andre afdelinger, der er interesserede i at fortsætte 
den gode tradition. 
Jens P. Andersen svarede, at det har været forelagt de andre afdelinger. På nuværende tidspunkt er der 
dog ingen, der er interesserede. 
 
Mødet sluttede kl. 20.30 og dirigenten Jens P. Andersen takkede for god ro og orden. 
 
Herefter kaffe med pølse- og ostemadder. 
 
 
Referent: Lissie Melin  /  Dirigent: Jens P. Andersen 
 
 
 
 
 
 
 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
Formand  Birgit Raagaard 
Næstformand  Lone Jalris 
Kasserer  John Thinggaard 
Sekretær/webmaster Lissie Melin  
Bestyrelsesmedlem Nina Rasmussen 
1. suppleant  Hanne Nielsen 
2. suppleant  Jane Krogholt 
 
 
 
 
 
 
 
 


