
Referat fra ordinær generalforsamling i OIF Petanqueafdeling afholdt 

onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.00 i Klubhuset Engtoften. 

Antal deltagere: 22 (inkl. Hovedbestyrelsens formand Jens P. Andersen). 

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent. 
Lejf Holm og Finn Raagaard påtog sig opgaven som stemmetællere, Jens P. Andersen som dirigent og Lissie 
Melin som referent. 
Dirigenten Jens Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at mødet således 
kunne begynde. 
 

2. Bestyrelsen beretning. 
Formanden Birgit Raagaard aflagde beretning for 2015. 
Der var ingen bemærkninger hertil og beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 2015. 
Kasserer John Thinggaard fremlagde regnskabet. 
Grethe Holm spurgte om, hvad beløbet administration dækkede over. 
John Thinggaard svarede, at det var til div. indkøb af printerpapir, tonere, laminineringsmaskine o.s.v. 
Jens Andersen spurgte om regnskabet har været offentliggjort for medlemmerne. 
John Thinggaard svarede, at det har været hængt op i klubhuset. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet foreslås uændret og fortsætter med 300 kr. 
 

5. Bestyrelsens forslag til  
 a) aktivitetsplan og budget 2016 
 b) aktivitetsplan og budget 2017 
a) Birgit Raagaard gennemgik aktivitetsplanen. Udover det, har vi foreløbig 3 hold, der deltager i DGI 

Kvartetten. 
John Thinggaard gennemgik budgettet for 2016. 
Der er afsat et beløb på 4000 kr. til indkøb af nye bluser, fleecetrøjer og kasketter. Hvor meget 
medlemmerne selv skal betale, aftales senere af bestyrelsen. Der kommer forskellige størrelser hjem til 
afprøvning og derefter bliver der bestilt. 
Jens Andersen fortalte, at vi ikke skal betale 2000 kr. til Hovedafdelingen i år. Det har hovedbestyrelsen 
vedtaget efter et godt regnskab i 2015. Vi betaler ellers 50 kr. pr. medlem. 
Herefter blev aktivitetsplanen og budgettet for 2016 godkendt. 
 

b) Birgit Raagaard fremlagde ikke en aktivitetsplan for 2017, men den vil stort set blive den samme som for 

2016, bare med ændring af datoerne. 
Dette tages til efterretning. 
John Thinggaard gennemgik budgettet for 2017. 
Der er ikke afsat et beløb under Klub og OIF arrangementer. Det er lidt tvivlsomt om, vi kan få leveret sild til 
skovtursbingoen, som vi plejer. Det kan få betydning for, om vi skal afholde den. 
Jens Andersen fortalte, at vi igen skal betale 50 kr. pr. medlem til Hovedafdelingen. 
Herefter blev budgettet godkendt. 
 

6. Indkomne forslag. 
Ingen. 
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7. Valg af formand. 
På valg er Birgit Raagaard. 
Birgit Raagaard blev genvalgt.     
         

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er næstformand Yrsa Olsen og sekretær Lissie Melin. 
Yrsa Olsen ønsker ikke genvalg. Nina Rasmussen blev nyvalgt til bestyrelsen. 
Lissie Melin blev genvalgt. 
 

9. Valg af 2 suppleanter. 

Lejf Holm og Lis Larsen blev genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 
 

10. Meddelelser fra Hovedbestyrelsen. 
Jens Andersen gjorde opmærksom på hovedgeneralforsamlingen fredag den 15. april 2016. 
Både næstformanden og kassereren er på valg. Ingen af dem ønsker genvalg. 
Afdelingerne opfordres til, at være med til at besætte posterne. Hvis det ikke lykkedes, skal der være en 
ekstraordinær generalforsamling. Foreningen kan komme i alvorlige problemer, hvis det slet ikke lykkedes. 
 
Hjemmesiden har haft problemer. Det skulle være afhjulpet nu. Der er kommet et nyt design og en ny 
kalender. Bestyrelsen har mulighed for at gå ind i kalenderen og sætte vores arrangementer ind. Vi skal 
bare give besked til Jens Andersen, hvem der skal have en kode. 
 
Jens Andersen gjorde endvidere opmærksom på: 
Oplev Lejres hjemmeside. Vi kan indsætte vores aktivitetsplan der. 
Hovedafdelingens nyhedsbreve. De fleste skulle modtage dem. Hvis ikke, kan man selv gå ind på 
hjemmesiden og tilmelde sig. 
OK benzinordningen. Har givet et pænt beløb på 13.250 kr. i 2015. Det er bl.a. årsag til, at vi ikke skal betale 
kontingent til Hovedafdelingen i år. 
Danbolig ordningen. OIF får 4000 kr. for hvert køb/salg, hvor der er tilknytning til OIF.  I 2015 blev det til 
16.000 kr. 
OIF Støtteafdeling. Et medlemskab koster 100 kr. 
Opslagstavlen ved Osted Kulturhus. Evt. opslag skal afleveres til Niels Rasmussen. 
Hovedafdelingen har skiftet bank til Spar Nord Roskilde. 
Der er indgået en aftale med banken om, at hvis OIF medlemmer booker et møde, vil Spar Nord betale 500 
kr. til OIF. Der kan bookes via OIF`s hjemmeside ved at klikke på Spar Nords logo. 
Udover det, er der lavet aftale om træningsdragt med OIF og Spar Nords logoer ved et evt. bankskifte. 
 

11. Valg af delegerede til Hovedafdelingens generalforsamling. 
Afholdes fredag den 15. april 2016 kl. 19.00 i Ostedhallen. 
Yrsa Olsen deltager i stedet for Birgit Raagaard som hovedbestyrelsesmedlem. 
Derudover blev Lone Jalris, Lis Larsen, Grethe Holm og Lissie Melin valgt. 
Som suppleanter blev Nina Rasmussen, Lis Johansen og Lis Andersen valgt. 
 

12. Eventuelt. 
Der blev spurgt om, hvor mange medlemmer vi er på nuværende tidspunkt. Vi er 40 medlemmer. 
 
Torben Jørgensen spurgte om, hvorfor vi ikke bruger vores lokale slagter til vores arrangementer.  
Det gør vi også ind imellem.  
Der var bred enighed om, at det er vigtigt at støtte op om de lokale erhvervsdrivende. 
Lejf Holm syntes, at enten må vi betale lidt mere til arrangementerne eller foreningen kunne give et større 
tilskud. 
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Birgit Raagaard takkede Yrsa Olsen for de mange år i bestyrelsen og overrakte 2 flasker vin. 
Yrsa Olsen fortalte, at hun har været meget glad for årene i bestyrelsen og som turneringsleder. 
 
Vores sommerfest i år bliver den 27. august. 
Festudvalget består af: Nina Rasmussen, Lone Jalris, Lis Andersen og Lissie Melin. 
 
 
Birgit bad om navne til holdene i DGI Kvartetturneringen. Vi har 3 hold, men hvis der er flere, der ønsker at 
deltage, skal Birgit Raagaard  have besked senest den 19. februar.   
  
Holdlederne er: Birgit Raagaard, John Thinggaard og Lis Johansen. Der er start i uge 18 og kampene vil 
foregå 6 gange hen over sommeren. 
 
Mødet sluttede kl. 20.15 og dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Herefter kaffe med pølse- og ostemadder. 
 
 
 
Referent: Lissie Melin                                       /                                 Dirigent: Jens Peter 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   Lejf Holm 
2. suppleant   Lis Larsen 
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