
Referat af Generalforsamling i ØHF, Ølstykke Håndbold Forening onsdag den 29. august 2018 
 

1. Referent: Helene Rasmussen blev valgt. 
 

2. Dirigent: Anders Jønsson blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 

 
3. Stemmetællere: Buster Christensen og Helene Rasmussen blev valgt. 

 
4. Formandens beretning er vedlagt. 

 
5. Kassererens beretning, Charlotte Lind:  

Regnskabet blev forelagt og gennemgået. Lidt over 32.000 kr. er gået tilbage til holdenes 
kasser, og der er desuden overført 30.000 kr. i tilskud til HØJ - altså 62.000 kr. i alt. Virkelig 
flot arbejde!  

 
6. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 

 
7. Valg af formand: Kim Trampedach genopstiller og blev enstemmigt valg. 

Valg af kasserer: Charlotte Lind genopstiller og blev enstemmigt valgt. 
Sekretær: Tina Jensen genopstiller og blev enstemmig valgt. 
 

8. Valg af revisor: Torben Harder genopstiller og blev enstemmigt valg. 
Revisorsuppleant: Der vælges ikke en suppleant. 

 
9. Evt.:  

 
Internettet i Ølstykke Hallen fungerer fint. Vores tidligere net-aftale hos Fullrate opsiges 
derfor nu. 
 
Spørgsmål:  
Forventes der at skulle investeres i nyt udstyr til det nye køkken?  
Svar:  
Ikke umiddelbart, men det kan komme på tale at få en ny rister til pølser. 
Til klublokalet ville det være rart med en ny sofa og måske lidt andet hyggeligt til 
indretningen – det kigges der på, når køkkenet er færdigt, og alt er kommet på plads. 

 
 
 
Formandens beretning er vedlagt nedenfor. 
 
 
 
 

 



Årberetning for ØHF, Ølstykke håndboldforening 2017-2018. 
 
 

I det forløbende år er der sket en del ved Ølstykkehallen. Taget er endelig blevet lavet efter mange år.  
Der er kommet ventilationsanlæg op, og lyset er skiftet i hallen. Dette gjorde, at hallen var lukket i hele 
december måned (på grund af dårlig planlægning fra kommunens side, hvis vi ser på de med ØHF briller).  
Turneringsplanlægningen kom på overarbejde for at få det hele til at gå op.  
 
Der er også blevet sat nogle penge af, så man kunne få renoveret køkkenet i hallen og få lavet et større 
motionsrum. Igen halter planlægningen, og arbejdet med køkkenet er stadig i gang, selv om vi blev lovet at 
det var færdig til uge 32. 
 
Så er der kommet et nyt booking system i Egedal kommune. Vi har deltaget i informationsmøder, og det ser 
umiddelbart fint ud. Det vil træde rigtig i kraft fra årsskiftet. Reglerne vil stadig være de samme. Vi skal stadig 
give ønsker, og det vil stadig være sådan, at man som udgangspunkt har det man havde sidste år.  
Vi har også vist flaget og deltaget i EIF møder i året løb. 
Så til sidst er der projekt ny hal, som ØHF stadig håber og tror på vil blive til noget. Der foregår stadig et stort 
arbejde og godkendelse i kommunen.  
 
29. august 2018, Kim Trampedach 
 

 


