
Referat af generalforsamling i Orø Løbe-& Boldklub(OLB) lørdag 
22. april 2017 kl. 11.00 i Orø Hallen 
Tilstede: Jørn, Morten, Nicolai og Steen. Ref. Jørn 

Afbud: Gry og Gogo 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab 2016  
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

- På valg er kasserer og sekretær 
- På valg er revisor og suppleant 

7. Eventuelt 

Ad 1. Jørn bød velkommen og Morten blev foreslået og valgt som dirigent. 

           Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Ad 2. Formandens beretning blev indledt med henvisning til netop modtaget mail fra Gry og Gogo, der  

           pga. manglende tid og nyt mandskab desværre må nedlægge Orøløbet efter 6 succesfulde år. 

           Til gengæld blomstrer lilleputfodbolden med 12-16 børn i alderen 6-12 år, som spiller ude om  

          sommeren og indendørs i hallen om vinteren. Der er fin backup fra forældre og fokus ligger på   

          fairplay og anerkendelse. Fra trænernes side arbejdes der mere med at opdele træningen pga.  

          aldersforskellen og vi har fået tilknyttet to unge trænere Andre og Frederik. 

          Jørn takkede bestyrelsen og alle der havde ydet en indsats for OLB i 2016. 

          Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget. 

Ad 3. Det modtagne regnskab for 2016 fra Gry blev gennemgået. 

          Indtægter 22.641 kr.(17.201 fra Orøløbet). Udgifter 14.007 kr.(9.471 fra Orøløbet) 

          Årets resultat 8.634 kr.(heraf 7.730 fra Orøløbet) 

          Aktiver i alt 54.822 kr., hvilket er et tilfredsstillende resultat. 

Ad 4. Det blev besluttet at ændre klubnavn til Orø Boldklub(OB). Jørn opdaterer vedtægter. 

          Der er kig på at investere i en opkridtningsmaskine til udendørsbane. 

Ad 5. Kontingent uændret 300 kr. pr. sæson, som betales senest 1. oktober. 

Ad 6. På valg var kasserer og sekretær samt revisor og suppleant 

           Ny kasserer: Morten – Ny sekretær: Nikolaj – Ny revisor: Steen – ny suppleant. Andre 

 Ad 7. Eventuelt.           Debat om indkøb/sponsorering af nye klubtrøjer. 

           Nokolaj fortsat OB`s repræsentant i Orø Hallens bestyrelse. 

           Dirigenten takkede for god ro og orden. Gen. Fors. afsluttet kl.12.00 



 

 

            

         

          

 

 

 

 

 

 

            

          


