Genralforsamling OIF Badminton onsdag d. 5/2 kl. 19
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der var 11 fremmødte.
1) Valg af stemmetællere, dirigent og referent
Hans Høyer blev valgt som stemmetæller. Lejf Holm blev valgt som dirigent. Charlotte Rundqvist blev valgt
som referent. Der var mødt 11 stemmeberettigede.
Herefter gik ordet til formanden for fremlæggelse af beretningen.
2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
Formanden kom ind på at det havde været endnu et økonomisk udfordrende år. Det har været svært at
finde sponsorer og der er blevet brugt meget energi på at få afdelingen på rette køb.
Ungdomsafdelingen har holdt nogle gode arrangementer og der har i start sæson 13/14 været 30 nye
spillere.
Senior afdelingen er ved at finde sig selv igen. Vi er gået fra at have en dyrt betalt træner, hvor der nu er
egen træning. Det går bedre i spænd rent økonomisk, fordi der ikke er så mange spillere.
Vores valg af aftale på bolde med Stein P. er økonomisk god og til en holdkamp er boldene blevet rost. Det
er besluttet at fortsætte med Stein P.
Det er svært at få ting til at hænge sammen og få folk til at yde frivilligt arbejde. Vi håber vi kommer ovenpå
igen og kan få flere til at yde et stykke frivilligt arbejde.
Motionist afdelingen går godt og de vil prøve at få en træner i næste sæson. Der er nedgang i antal hold,
der spiller holdkampe, men der er kommet nye spillere til på mandagsholdet. De er i alt 31 spillere.
Der blev spurgt ind til badmintonstævnet i Hvalsø hallen. Hvorfor sker det at vi ikke får pladsen i
halfordelingen?
Jens P. Andersen siger der ikke bliver så meget fra fodbolden på den nye fordeling, da de kun skal have to
arrangementer indendørs. Så der skulle ikke blive problemer.
Beretningen blev godkendt.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet udviser et overskud på 10.959 kr.
Der blev stillet spørgsmål til OIF-HB tilskud, hvorfor er det steget, når medlems antallet er faldende? Det er
pga. betaling til hjemmesiden.
Regnskabet blev godkendt.

4) Fremlæggelse af kontingentstørrelse
Kontingent miniton: 400 kr.
Ungdom: 700 kr.
Senior: 700 – forslag om ændring til 750kr.
Ældrebadminton: 550 kr.
Baneleje: forskellige beløb
Det blev vedtaget at kontingent for senior ændres til kr. 750.
5) Bestyrelsens forslag til:
a. Revideret aktivitetsplan og budget for indeværende år til godkendelse
2 stævner i hallen + juletræsfest 2. advent
b. Aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse
Ungdomsstævne og ældre badmintonstævne i forbindelse med 100 års jubilæet.
Sidste mandag i april d. 28/4 jubilæumsturnering for ældrebadminton.
Der er søgt om weekend d. 30/31 august for ungdomsstævne.
Budget blev fremlagt
Der blev talt om reklameskilte og tilskud fra disse. For kommunalbestyrelsen er der kun godkendt at
pengene går til idrætsforeningen i 2014, men vi håber på at de fortsætter i 2015, ellers kommer vi til at
mangle pengene meget.
Jens P. Andersen er forgangsmands for at vi får nye sponsorer og at reklameindtægterne forbliver i
idrætsforeningen.
Der blev spurgt om tilskud fra OIF støtte. Hvor ligger det i regnskabet og budget?
Det ligger i posteringen der hedder tilskud. 3000 fra OIF støtte og resten fra kommunen.
Der blev stillet spørgsmål til det budgetterede til uddannelse. Det er træneruddannelse pengene går til. OIF
vil prøve at få folkeoplysningsudvalget til at betale til træneruddannelser.
Punkt 5a og 5b blev godkendt.
6) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7) Valg af formand (i lige år) Valg af kasserer (i ulige år)
Jørgen Olsen modtager genvalg og blev valgt.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Charlotte Rundqvist blev valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Helle Kubel, der ikke modtog genvalg.
Klaus Kristensen blev genvalgt
Heidi Staahltoft blev genvalgt.

9) Valg af 2 suppleanter
Henrik Jensen og Brian Jørgensen blev valgt
10) Meddelser fra repræsentanten fra OIFs hovedbestyrelse
Jens P. Andersen er repræsentant og fortæller at det er flot at så mange blev hædret til Lejre Kommunes
kåring.
Han erindrer om indstilling til OIFs idrætsprofil og lederprofil. 100 års Jubilæums reception er 4/6 fra kl. 1720. Alle medlemmer, bestyrelser osv. Er velkommen.
Ok sponsorcheck er kommet på 6739,10 kr.
Opfordrer til at bruge oplevlejre.dk når vi har arrangementer.
Der er kommet ny hjertestarter på idrætsanlægget.
11) Valg af delegerede til hovedafdelingens generelforsamling.
Klaus K
Lonni K
Brian O
Heidi S
Charlotte R
Henrik Jensen – Reserve
Helle Kubel – Reserve
Lejf Holm – Reserve
Amalie Rundqvist – Reserve
Anna Dehn – Reserve
Det er fredag d. 11/4 kl. 19
12) Eventuelt.
Bestyrelsen konstituerer sig torsdag d. 27/2 kl. 19.
Der skal bruges 4 personer til at lægge gulv på i hallen torsdag d. 12/6. Klaus Kristensen finder disse.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:47

