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Året 2015 har igen på mange måder været et godt år for idrætsforeningen, det er nu besluttet at regionen
lukker januar 2017 så håber jeg vores aftale med HJVD FYN holder. Distriktschefen lovede, at hvis vi
skulle få brug for at låne en kopimaskine, eller et mødelokale var det heller ikke noget problem, men det vil
jeg følge op på snarest.

Medlemsantallet ligger nu på ca.105. Omkring Veteranhjemmet kan jeg oplyse at Hans Jørgen og jeg var til
generalforsamling på Dannevirke hvor Henrik Dyhr fortalte lidt om Veteranhjemmets situation hvor man
venter på svar fra en fond, hvis beløbet ikke kommer i hus, vil man måske blive nødsaget at reducere
byggeriet, men også med et motionscenter.

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 2015
Igen i år har skydning vist sig som en af de store aktiviteter. Vi 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 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 sommerhalvåret og fra 1900 -2100 i vinterhalvåret er der 4-8 der spiller og 4 i kaserne hallen som vi
har fredag fra 0800-0945, så der er plads til flere, men også her, nogle kommer og nogle går.

FISKERI:
I april måned sidste år havde OGI den fiskemæssigt bedste havørredtur til Bornholm nogensinde. 9 mand
fangede 59 havørredder deraf 3 over 70 cm..
I efteråret havde vi en Put and Take tur til Sønderjylland. Der var masser af fisk i søen, men de ville ikke
bide, de godt 20 deltagere fangede kun 1 fisk. Men vejret var godt og der var gang i grillen, jeg tror alle
hyggede sig.

MOTIONSCENTERET:
Motionscenteret bliver godt benyttet, vi har indkøbt et nyt løbebånd så der nu er to, der er åbent inden for
normal arbejdstid 0800-1430. 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,
måske bare til opbevaring, af vores redskaber indtil Veteranhjemmet står klar.

LØBSAFDELINGEN
I det forgangne år har der ikke været den store aktivitet i afdelingen, men OGI har været repræsenteret ved:
- 7 km-løb i Veflinge.
- 10 km-løb i Bogense, Glamsbjerg, Stige, Søhus, Bagenkop og Svendborg.
- halvmarathon i Korup.
- Marathon i Hamburg (Alex har repræsenteret OGI ved marathon over det meste af Danmark og
mange europæiske lande - ca. 50 løb)
Vi forsøgte os også med et familiearrangement i Svanninge Bakker med Orienteringsløb, vandreture og
naturlegeplads. Men tilslutningen var for lille, men vi har ikke tabt modet for vi forsøger også i år.

FYRAFTEN ARRANGEMENTER
Socialsamvær havde 5 arrangementer i 2015 som medlemmerne kunne tilslutte sig, man kunne dog kun få
tilskud til 2 arrangementer, men da vi arrangeret disse var vi helt enige om at det ikke var noget problem at
have flere arrangementer da man jo ikke alle havde samme smag.
Det viste sig også at det kun var de 2 af arrangementerne der blev afholdt
1. Rømøs med 17 deltager.
Vi mødtes ved færgen i Kerteminde kl. 10.00 sammen med naturvejlederen, vejret var fint så sejlturen
var ikke noget problem, da der jo altid er nogen som ikke er så søstærke, alle fik en bolle og en øl eller
sodavand udleveret inden vi sejlede. Da vi kom derover var vi så heldige at se en havørn, som kom
flyvende og satte sig. Samtidig kom der en del dådyr. Vejlederen fortalte om Romsøs historie og den
vegetation som var på stedet. Vi var hjemme igen ved 16 tiden alt i alt en rigtig god natur oplevelse.
2. Irsk aften i Brylle med 12 deltagere
Irsk aften i Brylle var hyggelig, hvor vi hørte Folkemusik fra forskellige verdensdele, men i hovedtræk
Irsk og Skotsk. I pausen blev der serveret, 2 stykker smørrebrød med en øl eller glas vin, det sluttede ca.
kl. 22,30
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

