
 

 

 Bestyrelsens beretning for 2019 i ØK’s Venner ved generalforsamlingen den 25. februar 2020 

. 

Manual eller måske snarere ”Årets gang/Hvad plejer vi at gøre i bestyrelsen” har vist sig at fungere godt, 

specielt for nye medlemmer af bestyrelsen, og os der ikke er så gode til at huske. Det er vigtigt vi løbende 

tilretter så den er ajour. 

Kasseren vil gennemgå de ansøgninger, som vi har valg at give støtte i 2019. Vi har i alt støttet med kr. 

16.650.  Vi vel dog fremhæve, at vi har været medvirkende til, at der er kommet hockey til ØK, idet vi har 

ydet et bidrag til en ny bane, så der kan spilles i hallen. 

Der er kommet få ansøgninger i 2019, og vi vil opfordre afdelinger i ØkIF til at sende ansøgninger, for det er 

meningen at de penge vi får ind kommer til at gøre gavn i idrætsforeningen og ikke står på kontoen til 0% i 

rente. 

Salget af lodder og julelodder er forløbet godt, som det også fremgår af regnskabet. Salget af julelodder er 

ændret til 1 serie, og der er ændret i gevinststørrelserne. Detaljerne fremgår af manualen. Det vil betyde, vi 

får et højere overskud ved salg af julelodder. 

Vi vil forsøge at gøre vore salgslister af lodder lidt mere informative, så vi kan se dem, der inden for få år 

har sagt nej tak til at støtte Øk’s Venner. Vores brug af betaling via Mobilpay er en succes. Udbetaling af 

gevinster vil stadig ske manuelt, kun hvis der foreligger aftaler med gevinstmodtageren kan der udbetales 

via en privat Mobilpay, da en foreningskonto ikke kan udbetale via Mobilpay.  

Vi ved det er svært at drive en idrætsforening, og derfor vil ØK’s Venner se velvilligt på ansøgninger til nye 

initiativer, som måske vil kunne give flere medlemmer til klubben. Vi vil også gerne bidrage med ideer, hvis 

hovedbestyrelsen ønsker dette.  

Vi skal i år have valgt 2 nyt par til bestyrelsen, da Louise og Henrik, Helga og Morten efter tur træder ud af 

bestyrelsen. 

Alt i alt et godt år for Øk’s Venner og tak for godt samarbejde i bestyrelsen, hvor man som sidegevinst lærer 

nye mennesker at kende.  

Tak til alle de lokale, som fortsat vælger at støtte op om ØK’s Venner.  

 

På bestyrelsens vegne 

Morten Nielsen 

 

 


