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Referat: 

Referent Kasserer Marianne Munk Nielsen 

Fremmødte ca., 12 deltagere 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af 1 suppleant 

7. Valg af 1 revisor 

8. Eventuelt 

 

1. Lorenz Matzen valgt til dirigent. Dirigent godkender dagsorden jævnfør foreningens 

vedtægter. 

  

2. Beretningen afholdt ved formand Tom Meyer Andreasen:  

 

2021 har grundet Corona været et anderledes og udfordrende år, men trods det har der i 

alle ØVIF’s afdelinger været fin aktivitet – og faktisk historisk god aktivitet. 

 

Rengøring af klubhuset har hidtil været foranlediget af frivillige kræfter, herunder Krolf + 

Motion. Fremadrettet vil rengøringen foretages af en privatperson, der aflønnes med 

omkostningsgodtgørelse.  

 

Mette Nielsen, Lykke Regel fra Gymnastik har forestået oprydning af redskabsrummet, 

således der nu er mere plads til nye redskaber og rummet er nu mere overskueligt. Gamle 

redskaber, som ikke længere havde nytte er blevet kørt på genbrug af Tom.  

 

Formand i ØVIF Tom M. Andreasen og formand for fodboldudvalget Lasse Munk har startet 

et projekt omkring etablering af en multibane på dele af boldbanes areal. De startede 

projektet op i Q2 i 2021. Indtil flere fonde er søgt, men desværre har der været afslag 

heriblandt. Tom og Lasse har blandt andet fået afslag fra Nordea Fonden (Her bor vi puljen) 

= 1 mio. kr. og afslag fra Albani fonden = Kr. 300.000. Der var mange ansøgere, ¼ af 

ansøgere var fra region Syddanmark. Derudover er der i forvejen 2 multibaner tæt på Øster 

Vedsted, i hhv. Hviding og i Ribe, det har ikke fremmet mulighederne jf. ansøgning af 

fonde. Tom og Lasse vil i 2022 søge andre fonde, herunder er der ansøgt om støtte = Kr. 

300.00 fra Norlys Vækstfonden. Projektet er ikke opgivet, da de mener, at det er et godt 
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projekt og en god mulighed for, at mange vil kunne få glæde af en multibane i Øster 

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

Multibane projektet er naturligvis blevet nævnt/snakket om til bestyrelsesmøder og i 

Fællesrådet.     

Grundet Corona blev der ingen byfest i 2021. 

 

 

ØV IF blev desværre udsat for svindel tilbage i november 2021, hvilket har kostet en del 

penge, i alt kr. 58.000, -. Svindlen er blevet politianmeldt, men vi får ikke pengene tilbage, 

da vi selv har lavet overførslerne i banken. Svindel sker desværre dagligt, mange bliver 

snydt, og vi var desværre en af dem. Vi er utrolig ærgerlige over fejlen, men sket er sket, og 

ØV IF har fået en ubehagelig lærestreg, dog er der foretaget foranstaltninger, der skal 

tilsikre, at lignende ikke vil ske igen. Der er blevet lavet brug af dobbeltgodkendelser ved 

alle transaktioner i banken, Vi skal også i bestyrelsen have kigget på yderligere krav om 

dobbeltgodkendelser på bilag ude i udvalgene (over en vis størrelse) for at undgå interne 

svindel i fremtiden. 

 

Total medlemsantal 2021 = 324 personer (2020 = 320 pers.) 

 

 

Krolf:  

 

Lorenz Matzen og Benny Rasmussen træder ud af udvalget og flere nye er kommet til. Willy 

Scholz træder ind i bestyrelsen i stedet for Benny Rasmussen. 

 

Ét af turneringsholdene er rykket op fra 3. division til 2 division, og har ikke tabt en eneste 

kamp i turneringen. Der har i løbet af året været afholdt flere venskabsturneringer. 

 

Krolfafdelingen har fået sat nye vinduer i klubhuset, Henning Dalgreen har sat dem i med 

hjælp fra medlemmer fra krolfafdelingen. 

Krolfafdelingen har derudover hygget sig med at spille kort inde i klubhuset. 

 

Krolfafdelingen har igennem længere tid ønsket sig et toilet ved krolfbanen. Nørgaard 

Anlæg er derfor blevet sat på opgaven. Bo Schmidt fra Nørgaard Anlæg har været ude at 

inspicere i forhold til at finde den gamle kloak tilslutning fra kioskens tid, hvor Helmut 

Sørensen har angivet placering for gravearbejde. Nørgaard Anlæg graver inden længe i 

forhold til stikledning, Bo kontakter Din Forsyning. Bestyrelsen har besluttet, at hvis det 

kan laves uden at skulle betale for en ny tilslutningsafgift, skal toilettet etableres. Der er 

kommet et fordelagtigt tilbud fra Bossen VVS på etablering og tilslutning af vand og sanitet 

i krolfskuret på Kr. 10.000. 
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Krolfafdelingens havetraktor skal fremadrettet stå i boldskuret, men skæreboret er for 

stort til, at den kan komme ind i skuret, hvorfor havetraktoren skal omsættes til en anden 

med et mindre. Lyngtek er sat på opgaven. Pt. står havetraktoren ved Lyngtek, Bruno 

sørger for vedligehold af den. Fællesrådet havde foreslået, at deres kunne bruges, men 

denne er for stor og uhåndterlig til brug på Krolfbanen. 

Medlemsantal 2021 = 33 personer (2020 = 36 pers.) 

 

 

Fodbold: 

 

Medlemstilslutningen er i ØV IF 2021 gået lidt tilbage, hvilket dels skyldes Corona, og for 

fodbold U6-U8 er flere børn stoppet eller flyttet til anden klub. U8-U10, U12-U13 fin 

tilslutning og holdene har succes i deres spillede kampe. 

 

Hviding har bedt om et møde omkring samarbejdet mellem Hviding og Øster Vedsted, 

samarbejdet vedrører U9+10 og U12+13, hvor der er spillere fra begge byer, som spiller 

sammen og det går rigtig godt, både mellem spillerne, trænerne og spillere og trænere i 

mellem. De træner kun i Øster Vedsted.  

 

Herre senior, 14 tilmeldte, de har haft aflyste kampe grundet for lang kørsel, som har 

resulteret i lidt bøder. Der har dog været god opbakning med kontingent trods tidligere år, 

alle har betalt denne gang. Herresenior ønsker ikke at spille turnering medmindre der kan 

blive en lokal turnering, hvor de ikke skal køre langt for at spille kampe. De vil fortsat træne 

1 gang om ugen, som hidtil. 

 

Kristoffer forestår kridtning af baner og gjort et fint stykke arbejde. 

 

Medlemsantal 2021 = 54 personer (2020 = 58 pers.) 

 

 

 

Motion: 

 

Udvalget har haft en fornuftig fremgang, dog en anelse lavsæson hen over julen.  Et 

begynderhold startede op i april 2021. John Mette, Lykke og Tom har forestået oprydning 

af redskabsrummet, således der nu er mere plads til nye redskaber og rummet er nu mere 

overskueligt. Gamle redskaber, som ikke længere havde nytte er blevet kørt på genbrug. 

John Thomsen og Tom har taget sig af begynderholdene.  

 

Motion har købt nyt klubtøj, som medlemmerne selv har købt gennem sponsorer, således 

de fik tøjet til en billigere pris.  
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Motionsafdelingen har overtaget Æ Quernstens løb, da nye kræfter skulle til i udvalget. 

Historisk god sponsor tilslutning til Æ Quernstens løb, sponsorater for over kr. 50.000, -. 

Det var et fint løb, som forløb efter planen og endda i godt vejr. Løbet gav ca., Kr. 40.000 

overskud. 

 

Margueritløbet blev afviklet 14 dage senere. Til begge løb deltog kun godt halvdelen af 

hvad der er normalt pga. Corona. 

 

DGI prikkede til Motionsafdelingen vedr. i forhold til at få Peters Juleløb op at stå. Løbet 

blev afviklet d. 12/12, - der var i alt 176 deltagere. Løbet indbragte kr. 25.000, - i overskud. 

Der var stor opbakning fra Kvickly med forsyninger. Nordea Fonden donerede Kr. 10.000 

fra deres Løbspuljen til afviklingen. 

 

Almindelig gang i gangmotion, en anelse frafald, måske grundet Corona. 

 

Løb - Medlemsantal 2021 = 37 personer (2020 = 26 pers.) 

Gang - Medlemsantal 2021 = 11 personer (2020 = 20 pers.) 

 

 

Holdtræning (yoga og fysio flow): 

 

Der er blevet uddannet flere instruktører. Yoga for mænd startede op i 2021 med succes, 

13-14 deltagere. Fysio flow startede januar 2020, en god flok er med. Begge holdtræning 

har kørt udenfor hen over sommeren. 

Opstart forældre/barn gymnastik i 2021, 10 nye deltagere og flere er på vej i 2022. Nye 

redskaber er købt Kr. 21.000, hvilket er blevet støttet af DIF/DGI foreningspuljen. 

 

Fysio Flow og Yoga - Medlemsantal 2021 = 94 personer (2020 = 81 pers.) 

Forældre/Barn Gymnastik - Medlemsantal 2021 = 10 personer (NY) 

 

 

 

Badminton:  

 

Foregår i Egebæk-Hviding Aktivitets- og Kulturcenter og Ribelunds Festsal. Der har været 

udfordringer med indkøb af badmintonnet til Ribelunds Festsal, dog endte udgifterne på få 

tusind kroner. Esbjerg Kommune har annonceret, at de fra næste sæson opkræver kr. 900 

for rengøring pr. gang i Ribelunds Festsal.  3 gange badminton pr. uge = kr. 2.700, -.  Pt. har 

de 4 baner i Ribelunds Festsal, hvor de er gået fra tre gange til to gange om ugen. Tom og 

Formand for Badminton Lars Linding afsøger andre muligheder for baneleje, grundet prisen 

på rengøring fra Esbjerg Kommune. Potentielt kan hvert medlem ende med at betale kr. 

600,- mere for samme ”produkt” pr. sæson. Tom har været i dialog med Gredstedbro, Ribe 
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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 varsle den slags, 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. Tom har sat Fritidsforvaltningen i Esbjerg Kommune på sagen for at få afgørelsen 

omstødt. 

 

Medlemsantal 2021 = 85 personer (2020 = 91 pers.) 

 

 

Formanden siger tak til Marlene fra DGI, som står for bogføring, ansøgninger om tilskud, og 

meget mere, hun er en kæmpe hjælp og står altid til rådighed. Tak til forsamlingshuset for 

godt samarbejde, tak til Fællesrådet for samarbejdet bl.a. i 2021 omkring forsikringer, 

Idrætsforeningen vil stå til rådighed for en ny byfest, tak til alle de frivillige, Jannick vores 

hjemmesideansvarlige, alle trænere/instruktører, tak til diverse udvalg, tak til bestyrelsen 

og tak til dem der pr. d.d. går af.  

 

Beretning er godkendt. 

 

 

3. Tom gennemgik regnskabet. Tilskud som flugter meget i forhold til tidligere, øvrige tilskud 

stikker lidt ud. Mange sponsorater grundet Æ Quernstens løbet. Omkostningsgodtgørelser 

er lidt højere grundet flere instruktører og flere hold. Overskud på i alt kr. 28.503. 

Regnskabet 2021 og budget 2022 blev godkendt.  

 

4. Indkomne forslag – der kom ingen forslag. 

 

 

5. Willy Scholtz – (Krolf), Lykke Regel (Holdtræning), Lasse Munk (Fodbold) valgt ind i 

bestyrelsen. 

 

6. Ikke nogen på valg – forslag Cira Madsen fra Motion og Byfestudvalget – Cira blev valgt til 

suppleant. 

 

 

7. Mona Andersen ønsker genvalg og valgt for endnu et år. 
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8. Thorvald Andersen; forslag til drop-in fodbold, det blev benyttet engang i 90´erne, måske 

det kan vække noget i folk. Ingen kontingent på drop-in fodbold. Problemet bliver at skaffe 

frivillige til det. Thorvald meldte sig som frivillig på projektet. 

 

Jens (krolf) mener, at mange lufter deres hunde, der skider på krolfbanen og folk ikke 

samler op, måske. Tom foreslog, at der evt. sættes flere skilte op.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden! 

 

Tom tog ordet og uddelte vingaver til afgående bestyrelsesmedlemmer samt til dirigent og 

revisor.  

 

Idrætsforeningen bød på kaffe og kage til alle fremmødte.  


