
Referat fra generalforsamling 2018 for Sjællands Odde Fællesråd.  

 Afholdt den 18. februar 2018 i Odden Forsamlingshus. 

Dagsorden i henhold til indkaldelse 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning 
3. Regnskab forelægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg i henhold til vedtægternes § 6. På valg er Michael, Jette og Susan, alle modtager genvalg 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Eventuelt 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Referat 

Jørgen Revsbech bød velkommen til de fremmødte. Følgende foreninger/interessenter var repræsenteret: OGIF, 

Menighedsrådet, Oddenportalen, Odden Forsamlingshus, Odden Sætter Sejl, Byforskønnelsen, Odden sogns 

Beboerforening, Skytteforeningen, Sjællands Odde Aktivitetshus. 

I alt 12 fremmødte. Udover bestyrelsen deltog Carsten Parby, Peter Nielsen, Leo Lerke, Anne-Marie Nielsen, Bruno 

Lund, Inga Overgaard. 

1) Valg af dirigent: Leo Lerke blev foreslået og valgt som dirigent. 

2) Beretning blev fremlagt af formanden. se nedenfor.  

3) Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt af forsamlingen. 

4) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår fortsat kontingent frihed, hvilket blev vedtaget af forsamlingen.  

5) Valg i henhold til vedtægternes § 6: På valg var Jette Rude, Michael Pedersen og Susan Elisiussen, alle modtog 

genvalg. Posten som suppleant er p.t. vakant og som revisor genvalgtes Kristian Massey-Møller.  

6) Ingen indkomne forslag modtaget 

7) Det foreslåes, at Sjællands Odde Fællesråd tager kontakt til Odden Sogns Beboerforening for en snak om en evt. 

fælles platform. 

OGIF opfordrer til at Fællesrådet gør mere opmærksom på deres aktiviteter.     

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Beretning Sjællands Odde Fællesråds Generalforsamling 2019. 

Der har ikke været den store aktivitet udadtil i rådet,faktisk for lidt, idet vi ikke har holdt vores efterårsmøde. 

En af årsagerne er nok, at bestyrelsens medlemmer har arbejdet med de Byforskønnelsesprojekter, der var i gang, 

Velkomstportaler, Aktivitetshus , og det i det hele taget, er det aktive personer, der sidder i bestyrelsen. 

Af ikke synlige aktiviteter kan nævnes, deltagelse i Kommunens borgerpanel og velkomstarrangementer for nye 

borgere i kommunen og så får alle nye tilflyttere, hvis vi er vidende om de er flyttet hertil, et besøg af 

velkomstgruppen, der har en blomst og en velkomstmappe, der indeholdermateriale fra erhvervsdrivende og 

foreninger i 4583.Michael fortæller også om besøgende på facebook. 

Vi har også arbejdet for at få en miniplakatsøjle ved Brugsen, til glæde for dem der ikke er ”digitale” og bruger 

Oddenportalen.dk eller facebook. 



Det har vi ikke fået, men vi , d.v.s alle foreninger kan bruge de to ”plakatskabe” til højre for Super Brugsens indgang. 

Vi har også deltaget i ”Odden sætter sejl” med en fællesstand med menighedsråd og aktivitetshus. 

Og hvad skal vi så gøre for at medlemsforeningerne mener, der er brug for os. 

Vores opgave er at forsøge at koordinere mellem foreningerne og hvis der er brug for det, at være et fællestalerør. 

Men vi repræsenterer ikke de foreningsløse. 

Og hvordan kommer vi til det. Og vi er som alle andre foreninger afhængige af aktive medlemmer og opfordrer igen 

foreningerne på Odden til at informere om deres generalforsamlinger i så god tid så muligt, så ikke 2 foreninger 

holder generalforsamling på samme dag. Og vi opfordrer igen til at de respektive foreningsbestyrelser informerer 

deres egne medlemmer om Fællesrådets mødet og aktiviteter. 

Vi arbejder pt. med et efterårsmøde, og når det er på plads, så videreformidles det.    

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medlemsmøde: 

Følgende generalforsamligsdatoer blev oplyst; 

OGIF – afholdes 25/2, Forsamlingshuset – sidste onsdag i februar 28/2, Pensionistforeningen –

27/2, Odden Badmintonklub – 3/4 

Nyt fra foreningerne 

Odden Gymnastik forening 

Fastelavnsfest 3/3 afholdes af OGIF og Brugsen. 

OGIF Gymnastik opvisning den 13/4  

OGIF, arbejder med nogle arrangementer med Fællesspisning og Åben Hal arrangementer.   

Der opfordres til at trykke en ny folder med Fitness til bl.a. velkomstfolderen. 

Vinterbaderne har god aktivitet. 

Skytteforeningen arbejder på at istandsætte skytteforeningens lokaler i kælderen på skolen, og 

der bliver nyt større opholdsrum. Baneantallet reduceres til 4 fra de oprindelige 8. Der er 

modtaget tilskud fra Velux fonden og fra DGI 

Forsamlingshuset – der er tartelet aften 12/4.  

Oddenportalen - Der er oprettet en kalenderfunktion på Oddenportalen – og de enkelte 

foreninger/aktører kan selv oprette aktiviteter i kalenderen med et login.   Der kan vælges steder 

for aktiviteterne, som f.eks. Forsamlingshuset, Aktivitetshuset mm. Man opfordres til at sende 

foto /eller opslag til kontakt@oddenportalen.dk, så kan det lægges på aktiviteten. 

Odden sætter Sejl - afholdes i år 6. og 7. juli. 

Aktivitetshuset – søger at der igangsættes aktiviteter for de unge  tovholdere/igangsættere 

søges.  

Oddendag afholdes den 2. marts i Forsamlingshuset 

Odden café i forsamlingshuset, næste gang 6/3 

 

mailto:kontakt@oddenportalen.dk


Input til Sjællands Odde Fællesråds fremtidige opgaver. 

Samarbejde med Odden sogns Beboerforening foreslås. 

 

Leo Lerke fortæller om ”Tryghedsambassadør på Odden” 

 

Der er i lokalområderne i Odsherred ca. 10-12 ambassadører, som på sigt skal arbejde sammen.  

Leo Lerke har nu et tæt samarbejde med Anders Larsen. 

2018: 136 anmeldte indbrud, på landsplan 29.000 anmeldte indbrud. 

Konklusionen er at vi bor i ret trygt område. Vi arbejder på at få Anders ud og tale om 

narkoproblemer. 

Der er oprettet en facebook gruppe ¨”Tryghed på Odden”. Der er p.t 150 følgere. 

Også Akuthjælperne giver tryghed, og hjerte-lunge kurserne er med også at give tryghed. 

Leo tager også kontakt til områdets grundejerforeninger, og gør opmærksom på gruppen.  

Leo har opfordret færdselspolitiet til at give forvarsel i den lokale presse, om hvornår der er 

hastighedskontrol i området. 

Der er i samarbejde med Trygfonden, RealDania, Bolius, Det kriminalpræventive Råd oprettet en 

”Bo Tryg ambassadør” for Odsherred, vil primært være omkring nabo hjælp. 

  


