Referat af generalforsamling i ØHF 25. august 2021
1. Valg af dirigent: Bo Søborg Rasmussen – referent: Helene Rasmussen
2. Stemmetællere: Kai Hjorth Christensen & Per Svenningsen
3. Formandens beretning for:
a) ØHF: Beretningen er vedlagt
b) HØJ: Her henvises til referat af HØJs Generalforsamling
4. Udvalgenes beretning: Ølstykke Hallens cafeteria – Tina Jensen: Beretning er vedlagt
5. Kasserens beretning: Charlotte Lind
a) Forelæggelse af det reviderede regnskab
b) Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år – Budgetforslaget ligger i tråd med
posterne i regnskabet, og vi forventer mere omsætning i år, da corona nedlukning forventes
at være slut.
6. Årsrapport blev udleveret på generalforsamlingen.
Ønsker man indsigt er man velkommen til at henvende sig til foreningen
7. Behandling af indkomne forslag:
a) Almindelige forslag: Der er ingen indkomne forslag
b) Forslag til vedtægtsændringer: Der er ingen indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a) Formand (i lige år) – Kim Trampedach er ikke på valg
b) Kassér (i ulige år) – Charlotte Lind modtager genvalg
c) Sekretær (i lige år) – Tina Jensen er ikke på valg
9. Valg af revisor – Torben Harder genopstiller og er valgt
10. Eventuelt
Ny Hal 2: Der er 1. spadestik til den nye hal mandag den 4. oktober.

Årsberetning for ØHF
Maj 2020 til April 2021.
Året har ligesom året før været ramt af Covid-19. Vi startede op med at alle turneringer kom i gang i
efteråret. Det så fint ud indtil en ny Covid-19 nedlukning gjorde at alt blev lukket ned på nær 1.
divisionsholdet. Trænerne har så prøvet at underholde ungdommen med online træning. Det blev der taget
godt imod. I foråret blev der lukket op for udendørs træning. Det tog alle hold godt imod med træning på
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græsplænen og på parkeringspladsen ved Ølstykkehallen. Igen blev der tænkt hurtigt og ud af posen. Sidst
på foråret fik vi igen lov at komme i hallen.
Alle turneringer fra 2. division og ned blev suspenderet og blev ikke spillet færdigt.
Her i sommer har vi haft en meget vellykket håndboldskole med næsten 200 deltagere og efterfølgende har
vi haft HØJ camp midt i august.
Til sidst glæder vi os til at det første spadestik til en ny hal bliver taget i starten af oktober.
Kim Trampedach

Årsberetning for Cafeteriaudvalget 2020-2021.
Udvalget har bestået af: Jørn, Tina Rasmussen, Bettina, Thora, Peter, Jette og Tina Jensen.

Det har været en meget speciel sæson med Corona i alle henseender.
Alle vores arrangementer udenom det håndboldmæssige blev aflyst, hvor de ellers store indtægter
er. Egekomløb, stræk &bøj, Filmfestival, ØFC, ØGF og Kandis.
Vi kom i gang med turneringen i efteråret 2020 og fik gang i tutvagterne igen på trods er mange
Corona restriktioner. En stor tak skal lyde til alle trænere, holdledere og frivillige, som bakker op
om vores tutvagter. Uden Jer kunne det ikke lade sig gøre "
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Den 6. december var sidste kampdag vi holdt åbent, så blev der lukket ned igen- øv øv.
Vi har prøvet at holde humøret højt i den svære tid og det er lykkedes os til bravour.
Økonomisk har vi klaret os igennem uden det store tab, kun med et minus på 3500 kr. på denne
sæson. Vi har en sund økonomi i Tutten og skal nok komme med et plus til denne sæson "
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Alle i cafeteriaudvalget fortsætter i næste sæson med et højt humør.
Vi har på nuværende tidspunkt både haft Kattemessen og Egekomløbet.

På vegne af Cafeteriaudvalget Tina Jensen.
Ølstykke den. 25/8 2021.
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