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Året 2012 har igen på mange måder været et godt år for idrætsforeningen, der har været en hel del
spændende ting at rode med, som da vi fik den kedelige meddelelse at man tillader sig at lukke Regionen,
I bestyrelsen blev vi hurtigt enige om at OGI skulle fortsætte hvis det var muligt, jeg tog derefter kontakt til
DMI som heldigvis kunne fortælle at det ikke havde nogen betydning for OGI
vi kunne fortsætte som hidtil hvis vi fik et tilhørsforhold Hjemmeværndistrikt FYN.
Robert og jeg fik arrangeret et møde med distriktschefen, som vi fortalte om vores ide, han var meget
imødekommende, han lovede at stille et motionsrum med bad og omklædning til rådighed,
Og hvis vi skulle få brug for en kopimaskine eller låne et mødelokale var det heller ikke noget problem, alt i
alt et godt møde, så vi ser frem til et godt samarbejde.
Medlemsantallet ligger stabilt, omkring 140-150. Som jeg fortalte sidste år er vi nu begyndt at betale for lån
af sportshaller og gymnastiksale. Jeg fik lavet en aftale med Regionen at de betaler første halvår og OGI
andet halvår, det medførte at vi skulle have oprettet et CVR nr. Som skulle knyttes sammen med vores konto
i Danske Bank, for at kunne betale kommunen.
Det har været en prøvelse at få det til at fungerer, Tove og jeg fik arrangeret et møde med Danske Bank
Tove havde medbragt alle relevante papirere og underskrifter, som de nok skulle sende videre til afdelingen
der har med foreninger at gøre, så var det jo bare at vente, men det skulle snart vise sig at så nemt var det
ikke, vi har kæmpet med Dansk Bank telefonisk i timevis, det lykkedes så efter 5 uger, men jeg skal ikke
trætte jer med hele den historie.
Da vi så fik afregningen for andet halvår fra kommunen mente jeg vi havde betalt for alt for mange timer,
det medførte mange mails og telefonsamtaler med fritidsafdelingen, men vi blev enige, og fik penge tilbage.
Foreningens regnskab, som vi senere skal se er godkendt og fundet i orden af vore to bilagskontrollanter.
Og som sidste år, kan jeg oplyse, at foreningens økonomi er god, og ligger meget stabilt, bare folk husker at
betale deres kontingent. Har man et problem med at huske at få det betalt, kan jeg anbefale betalings service.
SKYDNING 2012
Vi har igen haft et forrygende år i skydeafdelingen. I løbet af året fik vi renoveret skydebanen, så det nu er
en af landets bedste indendørs skydebaner. Det var politiet der kunne se fordelene ved at renovere banen og
derved kunne flytte deres skydeaktivitet ”hjem” i stedet for at bruge lejede baner. I forbindelsen med
renoveringen blev der lagt et stort timetal fra OGIs medlemmer, som vi har fået stor ros for af politiet.
Før renoveringen var der et højt aktivitets niveau og dette fortsatte heldigvis igen efter en forlænget
sommerferie.
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Vi har i 2012 haft 43 aktive skytter, med et gennemsnitligt antal deltagere på 9 personer pr gang.
Ud over vores aktiviteter på egen bane har vi i løbet af året været ude af huset et par gange, hvor af den ene
var til Borris, hvor der blev skudt landdistance.
Der har også i årets løb været deltaget i konkurrence under DDS og DSF.
Skydning 2013.
I år fortsætter vi vores skydninger om mandagen fra 19,00-21,00, andre tiltag vil blive annonceret på banen,
og på OGSs hjemmeside.
BADMINTON:
Igen i år er der 12-14 stykker der spiller i Ejbyskolen’s sportshal og pt. 4-6 i kaserne hallen, så der er plads
til flere, men også her, nogle kommer og nogle går.
FISKERI:
Bornholmer tur i april, vi var 10 mand på turen. Vandet var noget koldt hvilket satte sit præg på fiskeriet,
efter 3 dages fiskeri havde vi fanget 9 ørreder, men vi havde en rigtig hyggelig tur og alle deltagerne meldte
sig til turen i 2013.
Put and take tur til Haderslev blev aflyst grundet manglende tilslutning
Hav tur på Gule rev i september. Vi var 11 deltagere som kørte fra Odense om eftermiddagen og overnattede
på båden før fisketuren. Der blev kun fanget en del små torsk, men hyggeværdien var høj.
MOTIONSCENTERET:
Motionscenteret bliver flittigt benyttet og er åbent inden for normal arbejdstid 0800-1430 og er frit
tilgængeligt efter aftale med Bjarne Bentzen. Det er muligt for mindre grupper, at få udleveret egen nøgle,
hvis man ønsker at benytte motionscenteret uden for normal arbejdstid, der er i forvejen et hold på 2-4
stykker der motionerer torsdag fra kl.1800-1930.
MOTIONSLØB, her har der været stor aktivitet, vi har bl.a. deltaget i:
- Hamburg Marathon med 53 deltagere heraf 17 fra OGI atter en god tur med familie og venner.
- Korup Halv Marathon med 5 deltagere i flot natur og efter løbet var der suppe til alle.
- Vi var 6 der deltog i det traditionsrige Veflingeløb7 km., hvor særlige udvalgte var inviteret til
grillstegt pattegris i en spændende have nær ved Veflinge.
- På egen hånd har flere løbere repræsenteret OGI ved mange løb i Danmark samt Polen og Tyskland.
- MARCH
- Først og fremmest skal jeg beklage min sparsomme tid i foreningen. Jeg har de senere år prioriteret,
med succes, at bruge kræfterne på at opstille et hold til RAF marchen i England under OGI’s navn.
- I 2013 vil jeg igen arrangere tur til RAF marchen i sidste weekend i april og skulle det vinde gehør,
kunne det være, at OGI skulle prøve at stille hold til Nijmegen marchen.
HJEMMESIDEN
Her sker der jævnligt noget nyt, så jeg vil igen her opfordre folk til at se på vores hjemmeside, og
aktivitetsledere brug nu den hjemmeside til oplysning om de forskellige aktiviteter
AFSLUTNING
Men for at alle disse aktiviteter nu kan gennemføres, er vi en stor tak skyldige til REGIONEN og HHD
FYN.

TIL SLUT - tak for en god indsats fra bestyrelse, aktivitetsledere og webmaster Kai Hou som desværre
ikke kunne deltage i dag.
Bjarne Ove Bentzen
formand

