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1.
René Andersen skriver referat
2.
Thomas Aarup er dirigent
3.
Stemmeafgivelsesform: Håndsoprækning vedtaget
4.
Formandens Årsberetning (Se bilag)
5.
Ingen indkomne forslag
6.
Regnskab godkendt
Vi har haft et godt år økonomisk og har formået at spare på vores faste udgifter. Dette har resulteret
i et ekstra tilskud fra Odense Kommune på 200000 kr.
Vi har i samarbejde med JVB Koncerter tjent ca 100000 i 2013 og samarbejdet fortsætter. Pengene
der tjenes på disse events er øremærket forskellige vedligeholdsprojekter. I år er det nyt lys på
gangene der er i fokus. Pengene vil fremover blive brugt på forbedringer af bla isolering.
KC har lavet en aftale om afdragsfrihed i de næste 5 år på vores banklån i Nordea dette er også en
af grundende til det forbedrede resultat.
7.
Lokale leje forbliver 1600 kr og der vil stadig være muligt at komme foran på ventelisten til et
større lokale
8.
De nye bestyrelses medlemmer som er valgt ind ved dette møde er.
Formand: Jesper Bøggild-Christensen
Næstformand: Nicklas Thobo-Carlsen
Kassér: René Andersen
Bestyrelses medlem: Oscar Dyrbye-Skovsted
Bestyrelses medlem: Jonas Westberg
Suppleant: Louise Hammerbak
Suppleant: Per Simonsen
9.
Vi fortsætter med Dansk Revision
10.
Evt.
Der skal udskiftes pissoir på herretoilettet så der kan skylles ud. Samtidig skal rengøringen være
bedre på begge toiletter. Bestyrelsen tager dette op på næste bestyrelses møde hvor der formuleres
krav til dette bla hyppighed, grundighed osv.
Det skal være muligt at trække kildevand i automaten.
Det foreslås at der bliver stillet en pant container op så man kan komme af med sin pant.
Et andet forslag fra Thomas lyder at det skal være muligt i bestemte tidsrum at bytte sin pant til nye
øl. Evt i øldepotet eller den lille bar i kælderen.
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Hverdags caféen kommer snart op at køre igen. Der arbejdes på at hverdags caféen kan åbnes i den
lille bar i kælderen og at man som medlem af OØ vil kunne åbne.
Der stille yderligere til forslag at man en gang imellem holder bytte dage hvor man kan bytte
øvelokale inventar eller blot smide gamle ting ud i en container der bliver lejet til formålet.

