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Referat Generalforsamling Ølsted UGF , mandag den 24.2.20 kl. 19.30 

Formand Mads Jensen bød velkommen og gik hurtigt videre til punkt 1 på dagsordenen, som var 

valg af dirigent. Henrik Alleslev blev sædvanen tro valgt som aftenens ordstyrer. 

Punkt 2 var formandens beretning, som følger her: 

Medlemmer: Vi er ca. 295 medlemmer i Ølsted UGF (2018 var vi 230). Fin antal byens størrelse 

taget i betragtning. 

Økonomi: Vi kommer ud af 2019 med et lille overskud på kr. 9000. Vi har ca. 150.000 kr. stående, 

så det ser meget fornuftigt ud. 

Fodbold: I 2019 har kunne tilbyde følgende: Sandkassebold, U7, U9, U10 drenge og 2 hold U10 

piger. Samt et damehold, Serie 5, Old Boys og Veteran 5-mands. 

Gymnastik: 2019 har vi kunne tilbyde følgende hold: Spring – begynder og øvet, Forældre/barn, 

Zumba, Crossfit og 4-6 årige. 

Afdelingen er godt kørende og god tilslutning til de fleste hold. Fin gymnastik opvisning den 16 

marts 2019 med mange tilskuere og nytårskur med fin tilslutning. Dette års gymnastik opvisning 

finder sted den 5 april. 

Badminton: Mandag – onsdag og fredag. Der er fint fyldt op på vores baner. En afdeling der stort 

set passer sig selv. 

Cykel motion afd. 41 medlemmer i 2019 – en veldreven afdeling som går lidt frem hver år. 

Deltager i forskellige løb og repræsentere klubben flot. 

E-sport: 3 hold p.t. – CS GO for begyndere og øvede og Fornite. Ca. 22 unge mennesker spiller. 

Netop blevet nr. 4 ved kommunemesterskaberne. 

Arrangementer: Sommerfesten gik fint og kom ud med et pænt overskud. Eneste skår i glæden 

er manglende opbakning til festen lørdag aften. Til Ølsted Cup 2019 kom der ca. 40 hold – fin 

størrelse stævne. Vejret var dog jævnt dårligt hele dagen. 

Julemarkedet var igen en stor succes med 850 gæster og fint overskud. 

Stor tak til alle frivillige i aktivitetsudvalget. Uden dem ville vi ikke kunne gennemføre nogen af 

tingene. 
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Generelt: 2019 var et fint år for klubben. Vi fik liv i serie 5 holdet igen – økonomien er fin og fin 

tilmelding til vores hold. 2020 får vi tilgang af endnu et senior 7-mandshold og oldboys starter op 

igen med 11-mands. 

Cykel motion skal en smut til Frankrig til sommer og kører over lidt små bjerge. Jeg er sikker på 

alle gennemfører       

Der kunne godt bruges flere kræfter i aktivitetsudvalget, så kom glad hvis man har lyst til at 

bidrage. 

 

Formandens beretning blev godkendt og ligeså blev regnskabet, der udviste et overskud på godt 

kr. 50.000,-  

Derefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Lasse G. Hansen, Andreas Svane 

og Mads Jensen. De to førstnævnte ønskede ikke genvalg. Mads Jensen stiller sig til rådighed i 

endnu 2 år. Nye medlemmer i bestyrelsen blev Bjørn Sørensen og Tobias Bach. 

Valg af suppleanter blev et genvalg til Mikael Danielsen og Mark Jensen. Der var også genvalg 

til revisorerne Charlotte Andersen, Bent Hermansen og revisorsupleant Carsten Schulz. 

Sidste punkt var eventuelt. Her var der spørgsmål vedr. økonomi vedr. projekt ”Foreningernes 

Hus”. Idrætsforeningen har givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet. Dertil går hele det 

forventende overskud fra den kommende sportsfest til projektet. 

Der var også spørgsmål omkring et mulig samarbejde med bordtennisklubben. 

Afslutningsvis takkede både dirigenten og formanden for en god tone og hurtig gennemført 

generalforsamling.  

 

 

 

 

 

 

 


