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Året 2014 har igen på mange måder været et godt år for idrætsforeningen, som det ser ud lukker regionen
først en gang 2017, der efter håber jeg på at vores aftale med HJVD FYN holder, hvis vi skulle få brug for at
låne en kopimaskine, eller et mødelokale vil det ikke blive noget problem, men det vil bestyrelsen følge op
på, når tiden nærmer sig.
Medlemsantallet ligger nu på ca.120, vi har mistet en del løbere efter Hamburg maraton blev droppet, der er
enkelte, som har meldt sig ud, og vi har også fået enkelte nye.
Som de fleste nok har hørt eller set på TV, skal man i gang med at byggen et Veteranhjem for tidligere
udsendte soldater i Dannevirkes baghave, jeg blev i den forbindelse kontaktet af Henrik Dyhr og Bjarne
Berner om et eventuelt samarbejde, det mener vi i bestyrelsen er nærliggende, da vi jo er en militær
idrætsforening. Robert og jeg har efterfølgende været til møde med Henrik hvor vi aftalte det videre forløb
bla. At veteranhjemmet stiller et lokale på ca. 60m2, med bad og omklædningsmuligheder til rådighed, og vi
flytter en stor del af vores motionsredskaber derhen og resten i takt med at Regionen flytter/lukker, og så
skal vi nok have købt nogle nye/flere. Veteranerne kan ellerede nu melde sig ind og gøre brug af vores
mange og meget billige aktiviteter.
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, og på nuværende tidspunkt har vi ikke nogen, der skylder kontingent.
SKYDNING 2014
Igen i år har skydning vist sig som en af de store aktiviteter. Vi er stadig ca. 40 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 konkurrence præget så
en del kommer tit for at hygge, mere end for at skyde. I løbet af året har vi også for første gang fået en
skriftlig lejeaftale med politiet, der er løbende i 5 år, og kan forlænges. Vores husleje er at vi skal
vedligeholde kuglefang på skydebanen. Denne opgave er løst med stor indsats fra skytterne. Og der skal
herfra lyde en stor tak for indsatsen.
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 i kaserne hallen som vi
har torsdage fra 0800-0945 er pt.4 spillere, så der er plads til flere, men også her, nogle kommer og nogle
går.
FISKERI:
I April 2014 var vi 12 mand på Bornholm efter havørreder, fint vejr godt sommerhus og ca.20 fisk. I MAJ
var vi 6 mand på havfiskeri på det Gule rev mange fine fisk, Ronny fangede den største en torsk på godt 10
kilo.. I OKT put and take tur ved Haderslev 30 deltagere alle hyggede sig.
Program 2015 Bornholmerturen lå sidst i marts der deltog 10 mand, det var vores hidtil bedste tur vi fangede
49 havørreder de 3 største var over 70 cm.
September planlagt hav tur med HJV fra Slipshavn.
OKT put and take Haderslev.

MOTIONSCENTERET:
Motionscenteret bliver flittigt benyttet, der er kommet en del nye medlemmer til, der er åbent inden for
normal arbejdstid 0800-1430.
LØBSAFDELINGEN
Dette år har været lidt stille på løbefronten. O.G.I. har deltaget i Hamburg,
H.C. Andersen. Marathon. og Veflingeløbet, Glamsbjerg, Stige og Tommerup desuden har vi deltaget
i lidt forskellige løb på Fyn.
En enkelt har repræsenteret OGI i mange Marathon løb, omkring 55 løb både i Danmark og i
udlandet.
Vi arbejder på om vi kan arrangere en familietur til et lille løb i Danmark.

FYRAFTEN AKTIVITETER
Vi har i 2014 afholdt 2 arrangementer, et Brylle forsamlingshus, med Irsk aften hvor vi var10-12 deltagere
fra OGI det var en rigtig hyggeligt aften, det andet var en tur til Vigelsø med guide som Tove arrangerede,
hvor der var 12-14 deltagere, efter hvad jeg har hørt en rigtig god tur.
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 til oplysning om de forskellige aktiviteter.
AFSLUTNING
For at alle disse aktiviteter 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

