Version final

Referat fra ordinær generalforsamling i Greve Othello Forening,
mandag 12. april 2021, kl. 19.10 online på WebEx.
Til stede: Karina, Tine, Dorthe, Leif & Ursula, Karsten, Erik, Jens
Dagsorden:
1. Valg af referent
Jens
2. Valg af dirigent.
Erik
3. Formandens beretning (Jens).
Først og fremmest tak til deltagerne i generalforsamlingen for at deltage, og tak til
dem, som har støttet i årets løb. Det er svært at snakke om 2020 uden at snakke
COVID. Når det er sagt, har vi været heldige med, at det kun har begrænset vores
aktiviteter i moderat grad. Mens de internationale turneringer blev aflyst, kunne vi
afholde vores to hoved-turneringer (Junior DM og Greve Cup), omend med
forsinkelse. DOF kunne ligeledes afholde almindeligt DM vundet af Karsten.
Vores skoleaktiviteter kunne ligeledes afholdes næsten som planlagt (se pkt. 11).
GOFs finanser har det også godt med en væsentlig netto-indtægt specielt fra Greve
Kommune (se pkt. 4). Pga. nedlukningen har vi kun kunne holde fysiske klubaftener i
ca. 5/12 måneder i 2020. Jeg skønnede, at det var meget vigtigt at holde gang i
aktiviteterne, specielt for ikke at miste de unge, som vi møjsommeligt har tiltrukket.
Derfor har jeg satset på at holde regelmæssige online klubaftener på PlayOK. Her vil
jeg gerne rette en speciel og varm tak til Leif & Ursula for trofast at stille op til
klubaftenerne online! Det er uvurderligt!
Ud fra et mere personligt perspektiv, må jeg sige, at det har været lidt ensomt at være
formand i 2020. Specielt har det trukket tænder ud kontinuerligt at stå for de ugentlige
spilaftener – både fysisk og på nettet. Med et twist, har jeg ofte tænkt på et berømt
citat af JF Kennedy: ”Spørg ikke, hvad GOF kan gøre for dig, men hvad du kan gøre
for GOF!”.
4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab.
Erik fremlægger revideret årsregnskab, som godkendes.
5. Indkomne forslag

Der er fremkommet et forslag fra Erik om, at GOFs bestyrelse bemyndiges til at støtte
(unge) medlemmers deltagelse i internationale turneringer. Emnet diskuteres, og det
besluttes at give GOF’s bestyrelse bemyndigelse til yde tilskud indenfor en samlet
ramme på ca. 15.000 kr i de næste ca. 15 måneder – fordelt i portioner af ca. 3.000 kr
til juniorers turneringsdeltagelse, og en portion på ca. 5.000 kr til en voksens
repræsentation af GOF i udlandet.
6. Uddelegering af specifikke opgaver til foreningens medlemmer i 2021/22:
Kontakt til Aktiv Huset (Jens)
Kontakt til Greve Kommune (Jens)
Juleafslutning (Ursula og Leif).
Opdatering af GOF mailingliste (Henrik - fjernstyret fra München)
Arrangement af Junior DM (U12 og 12-15) 22/5 (Erik og Jens)
Arrangement af Greve Cup turnering 12/6 (Karsten og Jens)
Koordination af online klubaftener på PlayOK – dette indebærer, at der altid skal være
en voksen til stede – helst med spilleerfaring, så der kan vejledes (Erik kommer med
udkast til kalender, hvor alle kan skrive sig på)
Koordination af fysiske klubaftener i Aktivhuset, når vi åbner igen – dette indebærer,
at en voksen skal åbne og lukke, spritte borde af, sørge for indkøb af juice etc. og
holde almindeligt opsyn (Erik kommer med udkast til kalender, hvor alle kan skrive
sig på)
Ungdomsarbejde (Jens - behandles under pkt. 11 nedenfor)
7. Valg af formand (pt. Jens Aagaard-Hansen, kan genvælges på betingelse af en fortsættelse af
passende opgave-fordeling).
På baggrund af ovenstående, stiller Jens op til genvalg og genvælges. Jens meddeler
samtidig, at han efter indtil nu 12 år som formand ikke fortsætter til næste år.
Klubbens medlemmer har således et år til at finde en ny kandidat.
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og suppleant. (pt. Leif Olsen (sekretær), Erik Lund Jensen
(kasserer), Palle Badsted (næstformand), suppleant Dorthe)
Samtlige genvælges med applaus.
9. Valg af revisor samt 1 suppleant (pt. Karsten Feldborg og Mikael Mårtensson)
Begge genvælges med applaus.
10. Fastsættelse af kontingent (pt. kr 50 per 6 måneder).
Kontingentets størrelse fortsætter uændret. Kontingent for det kommende år kan
indbetales på: Nykredit Bank 5479 2012798
11. Klubbens junior-arbejde - opdatering og planlægning (Jens).

Jens giver en kort opdatering. Generelt har de fleste af klubbens ungdomsaktiviteter
kunne gennemføres trods COVID. Skoleaktiviteterne har næsten kunne gennemføres
som planlagt. 244 nye elever har deltaget i træningen i 2020 og indtil nu, hvilket
bringer det samlede antal elever op på 942 elever i 41 klasser på 9 skoler. De fleste
klasseforløb er blevet mødt med entusiasme fra elever og lærere, og to klasser på
Strandskolen og en på Holmegårdskolen har gennemført klasseturneringer, hvor GOF
donerede præmier.
Vi fik også en del god publicity i 2020: Vi deltog igen på Læringsfestivalen i
Bellacenteret (lige før nedlukningen) og har haft othello-demonstrationer i Waves og
Portal-biblioteket. Desuden har vi publiceret to artikler om vores aktiviteter i
matematiklærernes fagblad, og prisen ifm. Greve Award gav også god eksponering.
På turneringssiden kunne vi gennemføre ungdoms-DM, hvor begge juniormestre
(måske ikke helt overraskende) kom fra GOF. I 2020 fortsatte tilgangen af juniorer
som følge af skolearbejdet, men nedlukningen sfa. COVID har gjort, at vi ikke har
kunne udnytte det til medlemsrekruttering. Jens fandt det afgørende at holde
momentum i juniorarbejdet ved at gå online på PlayOK under nedlukningen. Det har
ikke været ideelt, men det har fungeret med en hård kerne af deltagere.
Hvis man kigger fremad, er det afgørende, hvornår der igen åbnes op for fysiske
klubaftener. Junior DM er planlagt til 22/5, og det er endnu uvist, om det må udskydes
til senere på året. Den gode nyhed er, at der bla. står 5-10 ivrige elever klar til
deltagelse, efter at de i foråret 2021 har gennemført online undervisning og
klasseturnering.
12. Anmodning fra Dansk Othello Forbund (DOF) om, hvorvidt GOF kan betale medlemskab DOF
medlemskab for alle GOF medlemmer?
De forskellige aspekter diskuteres. Det vil kunne lade sig gøre, hvis man som forening
(fx GOF) kan være medlem af DOF, hvorimod det er mere problematisk, hvis GOF
melder sine medlemmer ind som individer. Forslaget accepteres under forudsætning
af, at det er i overensstemmelse med DOF’s statutter jf. ovenstående.
13. Eventuelt.
Det diskuteres, om GOF i højere grad kan gøre brug af forskellige sociale medier.
GOF har allerede en facebook konto bestyret af Mikael Mårtensson). (Jens har
efterfølgende snakket med ham, og han har ingen oplysninger her om, så vi må starte
forfra). Her og nu opfordres alle medlemmer til at fortælle om aktuelle GOF
aktiviteter på de sociale medier. På længere sigt kan nogle af klubbens medlemmer
måske lægge mere koncentreret arbejde i det – evt. med en vis kompensation?
Jens benytter lejligheden til at sige tak, til alle som støtter – herunder forældrene til
vores juniorer!
14. Spisning af othellolagkage.

Pga. online omstændighederne, kunne der desværre ikke serveres O-kage. Jeg lover,
at vi vil kompensere, når vi mødes igen!! Her et link til en opskrift, hvis I ikke kan
vente:

https://www.dr.dk/mad/opskrift/othellolagkage

Bestyrelsesmøde skulle have været afholdt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, men
udskydes til vi mødes fysisk.

Referent: Jens Aagaard-Hansen

