
Bestyrelsesmøde, ØV IF                                               18/1-2022 

 

Deltagere: Tom, Brian, Lars, Benny og Marianne 

Referent: Marianne  

 

Agenda: 

1. Siden sidst – bordet rundt 

- Fodbold: Herre senior spiller indendørs fodbold i Gredstedbro hver onsdag, i alt 16 spillere, alle 

har betalt kontingent. De havde en lidt sløj start, men er nu kommet godt i gang. De snakker 

igen om en turnering udendørs, men en turnering for lokale hold, da de ikke vil køre langt for at 

spille kampe, og af den årsag melder de sig ikke til, når sæsonen starter op. Indtil videre har 

Alabama meldt sig klar på en lokal turnering og de arbejder nu på at finde flere lokale hold. Det 

er Casper Enghave der står for det. Kristoffer har ryddet op i kridtrummet og har lovet at lave 

en faskine til afløb fra Boldskuret. Brian og Lasse maler i løbet af foråret. 

- Krolf: De spiller lidt kortspil i klubhuset, de starter op igen med krolf i marts måned. Nyt udvalg 

i krolf, da Benny har meldt ud, at han stopper. Willy Scholtz skal tage over for Benny og Bent 

Karkov skal være suppleant. Mht. Krolfs ønske om et toilet, så er dette ikke glemt ifølge Tom. 

Bo Schmidt fra Nørregaard Anlæg har været ude at kigge, og ifølge ham er det en 

spildevandskontakt. Bo skal grave og undersøge opgaven. Tom tager fat i Bo igen for at følge 

op. Helmut Sørennsen har peget på, hvor de skal grave.  

- Badminton: De er begyndt at spille igen efter Corona nedlukning julen over. Esbjerg Kommune 

vil opkræve for rengøring,  som er kr. 900,- pr. gang, og da de spiller 3 gange om ugen i 

Ribelunds festsal bliver det til en del penge. De har 4 baner i Ribelund lige nu, som er gået fra 

tre til to dage om ugen, ved at Lars har flyttet lidt rundt på spillerne, og der ikke var ret mange 

om onsdagen. Lars/Tom tjekker mulighederne for at spille andre steder grundet den høje 

rengøringspris. Rsultatet kan blive en voldsom kontingentforhøjelse til kr. 600,- pr. mand pr. 

sæson. Tom har været i dialog med Gredstedbro, Ribe og Hviding for at finde andre 

muligheder, men det er svært at få tider. Tom har derudover været i dialog med Esbjerg 

Kommune omkring prisen for rengøring, og meddelt dem, at de fremadrettet skal meddele 

sådan noget i forvejen, mindst 3 måneder før. Tom har forhandlet sig frem til, at der først skal 

betales for rengøring fra d. 1.  april og at det kun er kr. 450,- for rengøring pr. gang.  

- Motion: 12. dec. var der Peters Juleløb, hvilket gav rigtig godt, i alt kr. 25.000,- i indtjening. Der 

var stor opbakning fra Kvickly med forsyninger. Motion har bestilt nyt klubtøj, som folk selv skal 

købe gennem sponsorer, således de får tøjet til en billigere pris. Lidt lavsæson over julen.  

- Holdtræning: 3 yoga hold, 1 fysio flow hold, 1 forældre/barn hold. Går fint. Fysio Flow er flyttet 

til torsdag formiddag fra tirsdag aften. Forældre/barn har efterspurgt flere redskaber. Tom har 

sagt at han vil søge DIF/DGI foreningspuljen til det. De fik redskaber for Kr. 21.000 i 2021, vi 

ikke kunne søge til pga. Corona puljerne havde lukket foreningspuljen ned.  

- Fælles: Førstehjælpskursus var planlagt til lørdag d. 22. januar, men blev aflyst, da folk meldte 

afbud grundet Corona, ergo var der ikke nok tilmeldte. Tom forsøger nu at flytte det til en dag i 

foråret, hvor der forhåbentlig kan komme flere og forhåbentlig ser det også bedre ud med 

Corona til den tid.  

- Tom har modtaget en mail fra Niels Christian d. 18/1 omkring stormøde i Fællesrådet. Er man 

interesseret i at deltage, er datoen for mødet sat til tirsdag 8/2 hos FDF Spejderne på 

Degnestien.  
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- Lykke og Mette har fået ryddet godt og grundigt op i redskabsrummet, så der nu er mere plads. 

Tom har smidt en del ting på lossepladsen, som ikke kunne bruges mere. 

- Krolf har gjort rent i klubhuset indtil videre. Start februar, starter Inger, hun skal gøre rent 

fremadrettet 

- Tom og Lasse har desværre fået afslag for Kr. 1,0 mio. fra Nordea Fonden vedr. projektet 

omkring multibanen. Der var mange ansøgere, ¼ af ansøgere var fra region Syddanmark. De har 

også fået afslag fra Albani fonden på halvdelen. Tom og Lasse søger andre fonde, projektet er 

ikke opgivet. Tom og Lasse skal afstemme nærmere omkring next step og videre forløb. 

 

2. Badminton Ribelund:  

- Taget under pkt. 1 

 

3. Generalforsamling 2022 – herunder valg af nye bestyrelsesmedlemmer 

- Bestyrelsesmøde d. 22/2-22 kl.19.00, info er sendt ud via sociale medier, mail mm.    

- Genvalg, hvem stiller op: 

- Benny Rasmussen træder ud – har fundet en afløser, afløseren er Willy Scholtz 

- Brian Jensen træder ud – har ikke fundet en afløser endnu, trods stor indsats 

- Marianne fortsætter 

- Lars fortsætter 

- Tom fortsætter 

- Lykke træder ind fra Holdtræning 

- Tom laver en årsberetning, finder en dirigent og at regnskabet kommer til revisor, Brian 

sørger for kage, småkager og drikkevarer. 

 

4. Regnskab 2021 

- Posteringen på kr. 21.500,- under Småanskaffelser skal flyttes, er ikke bogført korrekt; 

der er købt redskaber for beløbet. Tom afstemmer med Marlene 

- Resultatet er flot med et overskud på Kr. 28.503 på trods af tabte midler vedr. svindel – 

Mona reviderer regnskabet 

 

5. Evt. 

Folk kører for stærkt igennem byen. Et punkt som kan tages op til Fællesrådsmødet. 

 

6. Næste møde: 

Fastlægges efter generalforsamlingen d. 22/2-22 


