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Referat af generalforsamling i ØHF 31. august 2022 
 

1. Valg af dirigent: Anders Jønsson – referent: Helene Rasmussen 
 

2. Stemmetællere: Per Svenningsen & Helene Rasmussen 
 

3. Formandens beretning for:  
a) ØHF: Formandens, Kim Trampedach, beretningen: Er vedlagt nedenfor  
b) HØJ: Her henvises til referat af HØJs Generalforsamling 
 

4. Udvalgenes beretning: Ølstykke Hallens cafeteria – Tina Jensen: Beretning er vedlagt og på 
generalforsamlingen gennemgik Charlotte regnskabet, som ser yderst flot ud. 
 

5. Kasserens beretning: Charlotte Lind 
a) Forelæggelse af det reviderede regnskab 
b) Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år  
 

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 genopstiller, og er valgt. 
b) Kassér (i ulige år) – Charlotte Lind er ikke på valg. 
c) Sekretær (i lige år) – Tina Jensen genopstiller og er valgt. 
 

9. Valg af revisor – Torben Harder genopstiller og er valgt 
 

10. Eventuelt 
Brug af Tutten – er det drøftet, hvad man kan bruge Tutten til, når vi får Hal 2 og flere 
medlemmer vil være i hallen samtidig? Gode ideer blev vendt: åbning for salg nogle dage 
om ugen, mere ”hænge-ud-muligheder” for de unge mm. Alle tiltag kræver dog frivillige. 
Må tages op, når vi ser, hvordan hverdagen bliver med de to haller i drift. 
 

________________________________________________________________________________ 

Formandsberetning for ØHF, august 2021 til august 2022. 

Så fik vi et år næsten uden covid 19 nedlukninger, og alle hold fik lov at spille. 

Vi kom ikke afsted i julen til Midtjysk julecup, men kom heldigvis afsted til Frederikshavn i påsken med 
mange ungdomshold. 
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Det har været et godt sportslig år for senior siden, og vi har haft mange ungdomshold, specielt i de mindre 
rækker. 

Her i sommer har vi haft en meget vellykket håndboldskole og efterfølgende har vi haft HØJ camp midt i 
august. 

Så glæder vi os også over, at byggeriet af den nye hal ser ud til at gå efter planen, og at vi kan se frem til at 
byggeriet er færdigt her i 2022. 

Kim Trampedach 

 

            Årsberetning for Cafeteriaudvalget 2021-2022 

 

Udvalget har bestået af: Jørn, Tina Rasmussen, Bettina, Thora, Peter, Jette og Tina Jensen. 

Jørn er trådt ud af Tutudvalget, ind er kommet Ole Bendix og Lena Trampedach. Stor tak til Jørn 
for hans store arbejde i Tutten. 

Efter sidste sæson med Corona, er vi nu på banen igen, mangler dog stadig nogle arrangementer, 
Kandis kommer dog igen 10. marts 2023, ellers har vi her i foråret afholdt det vi plejer: 

ØGF-opvisningen, ØFC skolestævne/afslutning, Egedal filmfestival og som noget nyt afholdes Valg 
nu også i Ølstykke hallen. 

1.Divisions herrerne spiller også flere kampe i Ølstykke igen, der giver stor omsætning på 
kampdagene, vi skal løbe lidt stærkere end vi plejer. 

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 "#$% 

Der er blevet lavet ny bordplade med vask i ved siden af køleskabene, for at få mere bordplads til 
sluchice og kaffemaskinerne. Det har Per Halling lavet "#$% 

De næste investeringer i Tutten er en sluchice maskine og en ny opvaskemaskine. Den sidst 
nævnte er meget tiltrængt for at lette dagligdagen for holdene i køkkenet. 

Vi ender med et overskud på 57219 kr. Hvor vi afsætter 25000 kr. til den nye opvaskemaskine, 
15.000 til Høj og 10000 til Eliten, hvilket giver et reelt overskud på 7000 kr. 

Vi har på nuværende tidspunkt både haft Kattemessen, 1. division pokalkamp og Egekomløbet 
med deltagerrekord på 444. så denne sæson ser økonomisk lovende ud "#$% 

På vegne af Cafeteriaudvalget Tina Jensen. 
Ølstykke den 31/8 2022. 

 


