
Referat af generalforsamling i Orø Gymnastikforening(OGF) 
torsdag 18. maj 2017 kl. 18.00 i Værestedet 
Tilstede: Britta, Jytte, Solveig, Lene, Bent, Jørn        Ref. Jørn 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Formandens beretning 

– status motionscenter mm. 
3. Forelæggelse af regnskab 2016  
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

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

7. Eventuelt 

Ad 1. Jørn bød velkommen og Solveig blev foreslået og valgt som dirigent. 
           Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Ad 2. Formandens beretning blev indledt med omtale af OGF`s største aktivitet ”Orø Motionscenter”,  
           som nu i 11 årgang stadig er populær med over 50  medlemmer, foruden 10 brandmænd der er   
           betalt af Vestsjællands Brandvæsen. 
 
          I det forløbne år er følgende aktiviteter videreført: 
          Stavgang ved Britta har nu 12 aktive kvinder, der hver torsdag hele året går 5 km rundt på Orø. 
          Petanque ved Bent Reedtz har 10 medlemmer, der spiller på den nye bane ved hallen om   
          sommeren og inde i hallen om vinteren. 
          Tennis ved Henrik Persson foregår i vinterhalvåret i hallen med 4 oldboys-spillere. 
           
          Jørn takkede bestyrelsen og alle der havde ydet en indsats for OGF. 
          En speciel tak Jytte for hendes store rengøringsarbejde i OMC. 
          Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.           

Ad 3. Lene fremlagde det reviderede regnskab for 2016. 
           Indtægter 37.522 kr.(29.922  fra MC). Udgifter 8.138 kr.(5.878 fra MC) 
           Aktiver i alt  158.870 kr., hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. 
           Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

Ad 4. Forslag om maling af MC. Lene kontakter Torben Møller 
 
Ad 5. Kontingent uændret 75 kr. årligt som medlem af OGF. 
           Kontingent for aktiviteter i OGF uændret 175 kr. årligt. 
           Kontingent for stavgang uændret 25 kr. 
           Kontingent for MC(12 mdr.) 1.200 kr. 
 
Ad 6. Lene genvalgt som kasserer for 2 år. Solveig genvalgt som sekretær 
           Kirsten genvalgt som revisor. Jytte genvalgt som suppleant 
            
Ad 7. Der var hyggeligt samvær under eventuelt 
           Dirigenten takkede for god ro og orden. Gen.fors. afsluttet kl. 20.30. 
 


