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Året 2013 har igen på mange måder været et godt år for idrætsforeningen, som det ser ud lukker regionen
med udgangen af året, så håber jeg at vores aftale med HJVD FYN holder. Distriktschefen lovede at stille et
motionsrum med tilhørende bad og omklædning til rådighed, Og hvis vi skulle få brug for at lån en
kopimaskine, eller et mødelokale var det heller ikke noget problem, men det vil jeg følge op på snarest.
Medlemsantallet ligger stabilt, omkring 140-150, der er enkelte som har meldt sig ud, og lidt flere har meldt
sig ind. Som jeg fortalte sidste år er vi nu begyndt at betale for lån af sportshaller og gymnastiksale, aftalen
jeg fik lavet med Regionen, at de betaler første halvår og OGI andet halvår fungere fint, når Regionen lukke
med udgangen af 2014 må vi se på om vi skal opsige Kasernehallen.
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..
SKYDNING 2013
Skydeafdelingen har igen i år haft et forholdsvis højt aktivitets niveau. Der har ca. været 40 aktive skytter
hen over året, og i gennemsnit 9 stk. pr gang. Vi startede året med en bagjulsskydnin i Krogsbølle, med
efterfølgerne bagjulsfrokost i vagten. Vi har primært holdt vores skydninger på mandage, dog med enkelte
arrangementer uden for huset. Vi føler at det er blevet sværere at låne baner når HJV er i Boris og skyde.
Selv om at det meste er foregået på hjemmefronten, er der enkelte af vores medlemmer, der har deltaget i
skydestævner andre steder i landet.
2014
I år fortsætter vi hvor vi slap i 2013, hvor de primære skydninger vil ligge om mandagen. Så må vi se hen ad
året, hvilke muligheder der viser sig for at komme andre steder hen og skyde. I øjeblikket er vi i gang med
vedligeholdelse af skydebanen sammen med politiet, hvor man ser vores indsats som en slags leje af baner,
og dermed giver os en berettigelse til at være der. Så vi håber på et lige så godt år i år med forhåbentlig flere
nye deltagere.
BADMINTON:
Det er meget svingende hvor mange der spiller, i Ejbyskolen’s sportshal som vi har om tirsdagen fra 18002000 i sommer halvåret og fra 1900 -2100 i vinter halvåret er der 4-8 der spiller og. 4 i kaserne hallen som
vi har torsdag fra 0800-0945, så der er plads til flere, men også her, nogle kommer og nogle går.
FISKERI:
I april 2013 havde vi den foreløbigt bedste tur til Bornholm, vi var 10 mand ude og fiske i 5 dage og vi
fangede 35 havørreder over målet.
I september var vi på havfiskeri på det gule rev med 8 mand i to dage. Fiskeriet var ikke prangende, men
vejret var godt.
I april 2014 var vi igen på Bornholm 11 mand i en hel uge, det gav 4 havørreder over målet. Men maden var
god, tak til Kokken Bendt.
I maj tager vi 6 mand på det gule rev og håber på gode fisk og godt vejr.
Til efteråret laver vi et familie arrangement hvor vi lejer en put and take sø i Sønderjylland. Arrangementet
bliver gratis for OGI’s medlemmerne.

MOTIONSCENTERET:
Motionscenteret bliver 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, når Regionen lukker håber jeg vi kan finde et
sted som aftalt ved HJVD Fyn.
LØBSAFDELINGEN
Løbeafdelingen har i det forgangne år deltaget med løbere i Hamburg Marathon, Korup halvmarathon, H.C.
Andersens Marathon, Veflingeløbet og så har den sædvanlige løber deltaget i mere end 30 marathonner
rundt omkring i verden. Alle har sikkert gættet, at det var Alex.
MARCH?
FYRAFTEN ARRANGEMENTER
Vi har i 2013 afholdt 2 arrangementer, 1 Brylle forsamlingshus, og 1 hvor vi besøgte bunkeren på
Krasbjerggården, og fremadrettet har Tove lovet at se på forskellige muligheder.
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 webmaster Kai Hou og dirigenten
Bjarne Ove Bentzen
formand

