Generalforsamling i Odense Garnisons Idrætsforening
Afholdt på Dannevirke i Odense d. 22. marts 2018

Referat:
1. Valg af dirigent.
Jørgen Winther Jakobsen valgt.
Dirigenten kan konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er ingen forslag fra
bestyrelsen.
Referent er Ulla Lauridsen.

2. Formanden aflægger beretning.

FORMANDENS BERETNING
22.marts 2018

Året 2017 har igen på mange måder været et godt men et lidt spændende år for idrætsforeningen. Vi
forventede en del nedgang i antallet af tjenestegørende medlemmer når regionen flyttede og det
holdt også stik, men vi har så til gengæld fået en del nye medlemmer, så medlemstallet er ca.105.

Der har i løbet af året igen været en del snak om kasernen, og det skyldes at Militærhistorisk
samling fik mulighed for at overtage de to små bygninger plus administrationsbygningen, hvis de
kunne skaffe midler til driften, renovering, samt etablering af en elevator plus et handicaptoilet, det
har de så fået 2018 til. Vi har så været lidt spændte på hvad der ville ske med vagten. Vi er
efterfølgende blevet enige med historisk samling om vi deler/ bliver i vagten og vi, det vil sige Ole,
driver butikken som hidtil i fælleskab med dem. Det har jo længe været planlagt at vores
motionsredskaber skulle flyttes ned til veteranhjemmet når byggeriet var færdigt, men af forskellige
årsager blandt andet økonomien kunne det ikke lade sig gøre, så Robert og jeg har fået en aftale
med HHD Fyn igen, om at vi flytter derud, hvor vi er blevet tilbudt en opvarmet dobbelt garage.
FORENINGENS REGNSKAB
Som vi senere skal se, er godkendt og fundet i orden af vore to bilagskontrollanter. Som sidste år
kan jeg oplyse, at foreningens økonomi er god, og ligger meget stabilt, men som sædvanligt har
kasseren måtte sende en venlig påmindelse omkring kontingent.

SKYDNING 2015

Der er stadig ca. 30 aktive skytter der mødes til skydning om mandagen, med et fremmøde på ca. 9
skytter i gennemsnit. Der er i løbet af året sket en del udskiftning, så gamle kendinge er stoppet,
men heldigvis er der kommet nye til, så vi stadig holder samme antal. På nogen områder har
skydeafdelingen udviklet sig til at være mere social end konkurrencepræget, så en del kommer tit
for at hygge, mere end for at skyde.

BADMINTON:
Det er lidt svingende hvor mange der spiller. I Ejbyskolens sportshal som vi har om tirsdagen fra
1800-2000 i sommerhalvåret og fra 1900 -2100 i vinterhalvåret er der 8-16 der spiller og 4-6 i
kaserne hallen som vi har fredag fra 0800-1000, så der er plads til flere, men også her, nogle
kommer og nogle går.

FISKERI:
Fisk havde 2 ture i 17.
Bornholm med 14 deltagere herlig tur 31 fisk masser af god mad og hygge tak til kokken.
Put and take i oktober 20 deltagere 12 fisk og hyggeligt samvær.
I 18 afholdes de samme ture og måske en gule rev tur. Hvis
Nogen har nogle ideer til andre fisketure så kontakt mig så hjælper jeg gerne med arrangementer.
Mvh Ernst
MOTIONSCENTERET:
Kører stille og roligt, vi er en lille gruppe der mødes mandag og torsdag, motionerer en times tid,
inden der så kommer for meget sved på panden går vi i messen til en kop kaffe og lidt sladder, der
er også nogen stykker om aftenen og weekenderne.

LØBSAFDELINGEN
Der har været deltagelse af 3 i tur til Hamburg Marathon 2017.
Det var en god tur, selvom det var koldt og blæste og regnede det meste af tiden.
Den planlagte familietur til Svanninge Bakker med vandretur og orienteringsløb måtte vi desværre
aflyse på grund af manglende deltagelse.
Veflingeløbet som altid er en succes, med 25 grader og solskin blev som sædvanligt afsluttet med
spisning i parken hos Lone og Alex. Med deltagelse af 7 af vore medlemmer.

FYRAFTEN/ SOCIALE ARRANGEMENTER

Der har været Irsk aften i Brylle forsamlingshus, det var som sædvanligt rigtig hyggeligt, der blev
spillet Folkemusik fra forskellige verdensdele, men i hovedtræk Irsk og Skotsk.
Vi tilbød også i juni måned et guidet besøg i Vissenbjerg Terrarie, men måtte desværre aflyse på
grund af manglende tilslutning.

VAGTER/MESSEN
Vagten på Odense Kaserne blev i slutning af marts 2017 lejet af Odense Kommune, sammen med
lokalerne i Arrestbygningen. Lokalerne blev lejet af Odense Garnisons Idrætsforening og skulle
bruges til hhv. Motions lokale og til indretning af en Messe eller samlingslokale for personer med
tilknytning til Fynske Livregiment, Odense Kaserne eller forsvaret generelt. Lokalet kunne
endvidere bruges til mødelokale for bl.a. OGI’s bestyrelse.
Udgifterne til leje af Messen kommer ind via brugerne/støtternes kontingent i OGI og med en
underskuds ”garanti” stillet af Major Carsten Haugaard (tidligere FLR).
Efter indretning af lokalet, med en lille bar, køkken og spisestue, var lokalet lige efter sommerferien
klar til at blive taget i brug. Der er plads til maksimalt 30 spisende/siddende gæster og service til
lidt flere. Lokalet er nu yderligere indrettet, med højtalere i loftet og lille tablet med musik, lille
fryser i køkkenet samt flotte kompagnifaner i spisestuen. Sidst men ikke mindst, vores nye flotte
messeklokke som blev indviet i fredags.
Efter et par små arrangementer i efteråret, kom den helt store indvielse af lokalet den 17. november
2017 på vores regiments 403 års fødselsdag. Her var der samlet 32 landsknægte, som hyggede med
fællesspisning og en enkelt øl eller to. Der blev samme dag afholdt Regimentsmesterskaber i golf
(vinder Jan Frandsen) og dart (vinder J.Å. Andresen).
Siden dette arrangement, har vi huset et utal af møder for forskellige foreninger (Fyns
Militærhistoriske Samling, OGI, Den Fynske Garderforening og FOUAT). Der har endvidere været
julefrokoster for bl.a. De Blå Baretter og flere af de faste brugere.
Vi har haft en række besøg og små arrangementer for Fynske Livregiment veteraner (jubilæum) og
besøg fra udenlandske kollegaer.
Det vil kun glæde os, at lægge lokaler til medlemmernes og afdelingernes besøg, møder og evt.
arrangementer. Alle vores ”åbne” arrangementer annonceres på FLR Facebook siden.
HJEMMESIDEN
Her sker der jævnligt noget nyt, så jeg vil igen her opfordre folk til at se på vores hjemmeside, og
igen, aktivitetsledere brug nu den hjemmeside om de forskellige aktiviteter
TIL SLUT - tak for en god indsats fra bestyrelse, aktivitetsledere, webmaster Kai Hou og dirigenten
Bjarne Ove Bentzen
formand
Ingen spørgsmål.
Beretning godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Kasserer Hans J. Kyster fremlægger regnskabet. Indtægter for ca. 35.000, udgifter for ca. 44.000 kr.
heraf 11.000 i husleje på Odense Kaserne. Det korte af det lange er, at bankbeholdningen er faldet
med 9.000 kr., hvilket er usædvanligt og skyldes den omtalte husleje, som vi snart kommer ud af
igen.
Ingen spørgsmål.
Regnskabet vedlægges som bilag.

4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fortsætter uforandret.

6. Valg af bestyrelse. På valg er:
– BST. MDL. Ernst Bluhm (modtager genvalg)
– BST. MDL. Jørgen E. Larsen (modtager genvalg)
– Kasserer Hans J. Kyster (modtager genvalg)
Formanden understreger, at alle er villige til at træde tilbage, hvis der findes andre, som gerne vil
træde ind og være aktive.
Alle tre genvælges med applaus.

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år).
Bestyrelsen foreslår:
– Jan Pank
– Ulla Lauridsen
Vælges med applaus.

8. Valg af to bilagskontrollanter (vælges for et år). Bestyrelsen foreslår:
– Karin Truelsgaard
– Henning Lærkedal
Vælges med applaus.

