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PROGRAM:

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 2016:

Kl. 14.00

Registrering

1. Valg af dirigent

Kl. 14.25

Velkomst ved formanden

2. Bestyrelsens beretning

De Olympiske samt Paralympiske Lege afholdes i Rio og mange atleter er i fuld
gang med at kvalificere sig.

Kl. 14.30

Gæstetaler og Keld
Nielsen, formand OKD

Inde i dette blad er der artikler, der giver information om Rio samt et interview
med Morten Soubak, der er landstræner for det brasilianske kvindelandshold i
håndbold.

Kl. 15.30

Kaffepause

3. Indkomne forslag

Kl. 16.00

Åbning af
generalforsamling

4. Fastsættelse af kontingent

VI HAR ET SPÆNDENDE ÅR FORAN OS.

Og så vil jeg benytte lejligheden til at byde Invacare velkommen som ny sponsor
til Olympisk Klub.

Kl. 18.00

Middag

a. Aflæggelse af revideret regnskab 2015 til godkendelse
b. Fremlæggelse af budget for 2016 til orientering

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
i.

Næstformand (Renè Nielsen, modtager genvalg)

ii. Kasserer (Preben Kragelund, modtager ikke genvalg)

Invacare har en vision der er kogt ned til en kort og præcis sætning: ”Making
life’s experiences possible”. Mere om vores nye sponsor inde i bladet.

iii. Bestyrelsesmedlem (Susanne Ward, modtager genvalg)
6. Valg af revisor samt revisorsuppleant

… og husk at tilmelde jer til generalforsamlingen i god tid, så vi får de bedste
betingelser for at planlægge.

7. Information om det igangsatte visionsarbejde
8. Eventuelt

Formand
Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org
Kære Olympianer

•

Opsætning og nedtagning af udstillinger

Du har sikkert hørt at Danmarks Idrætsforbund har fået
et museum. Vi har en meget stor samling af forskellige
spændende sportseffekter, medaljer, pokaler, scrapbøger,
plakater, film, tøj og fotos. Men vi har det problem,
at vi mangler nogle friske folk til at hjælpe os med
den store samling. Vi skal have registreret det meget
store antal effekter og vi skal sikre at rigtig mange
mennesker kan få kendskab til de mange spændende
historier der gemmer sig.

•

Opsyn i forbindelse med udstillinger

Vi kan desværre ikke tilbyde nogen løn, men der er
altid en kop kaffe og et hyggeligt
kammeratskab, og så forventer vi, at der fremover
afholdes et årligt arrangement for vores frivillige
hjælpere.

De opgaver vi behøver hjælp til er:

Du behøver ikke at binde dig til bestemte tidspunkter
eller et bestemt antal timer. Det aftaler vi, så

•

Fotografering af samlingens effekter

det passer for dig.

•

Oprettelse og drift af hjemmeside

Er du interesseret kan du henvende dig til:

•

Sortering og registrering af fotos

Hasse Person på telefon: 20 84 35 36 eller

•

Fremstilling af udstillingsmaterialer

Per Leon Jørgensen på telefon: 23 25 04 82 eller
mail: plj@dif.dk
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5 skarpe til Morten Soubak
Landstræner for Brasilien, damehåndbold
1. GLÆDER RIO SIG TIL AT
FEJRE DE OLYMPISKE LEGE
SAMMEN MED VERDEN?

er meget stort for dem og i sær
for befolkningen i Rio de Janeiro.

Ja. Forventninger er meget høje hos
os ”cariocas” som befolkningen i
Rio kaldes. De glæder sig meget til
at kunne ”vise deres by frem” og
være en del af den historiske begivenhed. Befolkningen begejstrede
over at have mulighed for at blive
en del af et OL. At få de bedste
atleter i verden som medborgere
i denne periode er meget specielt
for dem og have mulighed for at
blive aktive deltagere er ganske
specielt for dem. Ligesom - den
dag at Rio blev udnævnt til værtsby
i København, oktober, 2009. Den
dag var mange tusinde samlet på
Copacabana, for at følge med via
storskærme. Og jeg skal love for, at
der blev festet da Rio blev læst op.

3. HVAD SKAL TURISTERNE
SPECIELT SE FREM TIL VED RIO?
HVIS VI SKAL SE BORT FRA OL:

2. HVOR OG HVORDAN OPLEVER
DU ”HYPEN” OMKRING DET
KOMMENDE OL?
Hypen er meget stærk. Og der er
meget run på billetterne. Som endda
( en stor del ) bliver udtrukket ved
lodtrækning og derved være heldig
for at have muligheden for at købe.
Men jeg må sige, at jeg oplever
meget stor generel interesse og
en national stolthed over skal huse
det første OL i Latinamerika. Det
4

Rio, er jo i forvejen en stor turistby
og befolkningen er vant til mange

På Sukkertoppen, tage en helikoptertur over Rio. Og selvfølgelig skal
man nyde de traditionelle strande
og områder: Copacabana, Leblon
og Ipanema. Og ikke glippe baren:
Garota da Ipanema, hvor Tom Jobim
sad og skrev måske den meste kendte
brasilianske sang: som oversat hedder: the girl from Ipanema.

Den må jeg nok melde pas på. Det
har jeg ikke belæg for at kunne
sige så meget om. Men der er ingen
tvivl om, at der er blevet investeret
massivt frem mod OL.
5. HVAD KAN VI DANSKERE
LÆRE AF BRASILIANSK
IDRÆTSKULTUR?
Jeg føler mig overbevist om, at der
er flere ting vi kan lære herfra. Jeg

ser og oplever rigtig mange dedikerede talentfulde unge mennesker
ofre rigtig meget for blive bedre
til deres idræt. Flere er mere end
2 timer om, at komme frem med
busser og tog, til fods etc for at
komme til træning. Hver vej ….

for at forfølge deres drøm om at
blive prof atleter. I min periode
som klubtræner i ECP Pinheiros
i Sao Paulo, havde vi ( og de har
stadig ) spillere som vi hentede fra
klubber/byer som lå/ligger adskillige
tusinde kilometer fra Sao Paulo.

Adskillige tusinde unge mennesker
forlader i en meget tidlig alder deres
hjem (forældre, venner, skole etc.)

Tips og Tricks - Rio
Hvis du har planer om at rejse til OL i Rio de Janeiro i 2016, er det en god
ide, om du begynder at forberede dig allerede nu. Som du ved, er en plan
en god ide, men planlægning er endnu bedre.
1. ’RIO 2016 OLYMPICS’ PÅ
YOUTUBE.COM
turister, og man bliver taget rigtig
godt i mod som turist og det gælder
for den sags skyld hele Brasilien.
Men som turist, synes jeg jo, at
man udover de obligatoriske sights
som Kristusfiguren og Sukkertoppen, skal tage på sambaskole.
Tage en tur i botanisk have. Efter
at have besøgt Sukkertoppen,
vil jeg anbefale at tage en tur rundt
i Urca og nyde udsigten fra havnen.

Er man til pagode eller bosa nova, bør
man selvfølgelig opsøge dette. Men
ingen tvivl om, at sambaskolerne er
det mest populære. Derudover er der
festlige markeder rundt om i byen.
Og så skal man selvfølgelig også se
sig om efter en lokal fodboldkamp.
4. OPLEVER DU AT IDRÆTTEN I
BRASILIEN ER PÅ VEJ FREM?
OLYMPEN - 01/2016

Her finder du over 1000 indslag.

hippie, rygsæk-rejsende, bøsse,
venstreintellektuel eller bare en
almindelige børnefamilie.

2. STIK TÆERNE I VANDET PÅ
IPANEMA

3. SLUK TØRSTEN MED EN
PILOTO AUTOMATICO

Ingen anden storby har nogen
lignende strand. Den hippe bydel
Ipanema har de rigtige barer og listige steder, butikker og en blanding
af luksushoteller og vandrerhjem.
Og så den enorme strand, hvor man
snuser sig frem til sin favoritzone hvad enten man er surfer, moderne

Glem den dekadente øldrikning og
dyrkningen af caipirinha - Brasiliens nationale cocktail. Giv i stedet
din krop ny styrke med vitaminbomberne, de tropiske juicer. I
nærheden strandene ligger de for
Rio så typiske barer med friskpresset juice tæt - f.eks. NBB Lanches,
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Beach Sucos, Bibi Sucos, Big Nectar
og Hortifruti. Mange kender præcis deres favoritdrink, hvad enten
det er maracujá (passionsfrugt),
abacaxi (ananas) Mamao (papaya)
eller acerola (’40 gange appelsin’).
Start eventuelt dagen med en Piloto Automatico med acai (et bær),
ginseng, banan og guarana - den
indeholder fibrer, proteiner, vitaminer og endog potensforstærkende
stoffer i store doser.
Fortsættes på side 8
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NAVN: Michal

Spicker Jensen
7. juli 1980
KLUB: Tåstrup Idræts klub
IDRÆTSGREN: Bordtennis
FØDT:

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
2000 Sydney, tabte i indledende pulje, 2004 Athen
kvartfinale og 2008 Beijing, tabte i indledende
pulje.
BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
Mine 3 kampe i Kina i 2008. Selvom jeg røg ud i
indledende spillede jeg rigtig godt og vandt de 2
af kampene. Desuden var der fuld gang i den på
tilskuerpladserne med 4-5000 tilskuere til alle
kampene, det var virkelig sjovt at prøve.
SVÆRESTE OL OPLEVELSE:
Også i Kina. Den 3. kamp tabte jeg med mindst
mulig margin…. Havde to matchbolde undervejs.
Kun en spiller gik videre fra de indledende puljer,
og dermed direkte i semifinalen… ét lille point var
forskellen på semifinale, og hjemtur efter indledende pulje! jeg kan stadig huske skuffelsen over
det nederlag helt tydeligt, og jeg ville SÅ gerne
spille mine to matchbolde igen. :-)
ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
EM guldet i holdturneringen for 3 måneder siden
sammen med Peter Rosenmeier på hjemmebane i
Vejle. Jeg stoppede med at spille i 2009, men blev
”tændt” på et comeback da det blev offentliggjort
at EM skulle spilles i Danmark. Så rev jeg nærmest
1,5 år ud af kalenderen, og fokusrede 100% på den
ene turnering, og så er det en kæmpe forløsning
når man lykkedes og står med guldet til sidst! Nu
er planen at jeg i hvert fald spiller et par år endnu.

MICHAL
SPICKER JENSEN

ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
20-25 timer, fordelt på både bordtennis, fysisk og
mentaltræning.
SPORTSLIGE STYRKER:
Min spillestil er forholdsvis defensiv, og mit blokeringsspil er en af mine største styrker.
SPORTSLIGE SVAGHEDER:
Hænger sammen med min styrke, jeg er lidt for
afhængig af modstandernes fejl, og er ikke god nok
til at afgøre boldene selv mod de bedste i verden.
HVOR KOMMER DINE VÆRSTE
KONKURRENTER FRA:
Peter Rosenmeier fra Danmark og Alvero Valera fra
Spanien.
JOB/UDDANNELSE:
Arbejder i kundeservice hos Berlingske og uddannet
kontorassistent.
FAMILIE:
Bor med min kæreste Camilla.
FRITIDSINTERESSER:
Stor fan af F.C. København
ØVRIG TILKNYTNING TIL IDRÆTSVERDENEN:
Ingen, al fritid går på bordtennis.
HVAD VED VI IKKE OM DIG?
Jeg bliver kaldt ”Pastoren” i bordtennistruppen, og
det er bestemt ikke fordi jeg er religiøs… men jeg
afslører ALDRIG hvorfor :-) Kan dog sige så meget at
det stammer fra en meget uskyldig, men også pinlig
episode, som skete for mange år siden…..!

Pas godt på de gode værdier
Hos Alm. Brand synes vi, at værdier er vigtige.
Både de værdier der er rigtige ting, og de ting der er vigtigere end ting.
Ring og hør hvordan vi kan passe godt på dig og dine værdier på
telefon 87 30 20 00 eller gå ind på almbrand.dk og læs mere.
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Når sponsorstøtte giver
særlig god mening
Fortsat fra side 5

4. SMUT OP TIL JESUS
Skal man blot satse på en enkelt stor
oplevelse i klasse med Eiffeltårnet
i Paris, skyskraberne i New York
eller en pyramide i Egypen - ja så
velkommen til Jesus i Rio! Man kan
se ham næsten ovberalt i byen, og
det føles nærmest uvirkeligt, at
man kan komme derop - på Corcovado (pukkenryggen), der er byens
højeste bjerg.

inden for bikinier og tanga-trusser
hos Salinas, Blue Man, Riggy eller
Bum Bum. I nærheden findes Farm,
pigernes favoritforretning. Byens
mest sexede varemærke er Osklen
med en kultagtig strandmagi. Fyre
med en flere år gammel, udvasket
Osklen T-shirt er noget af det mest
hippe. Det populæreste sted for folk
med en gennemsnitlig tegnebog er
Rio Sul Shopping i bydelen Botafogo.

5. TAG DEN GULE SPORVOGN

7. UDSE DIG ET STAMSTED

Langs sporvognsruten Santa Teresa
færdedes engang slaver, her led man
af gul feber - og her byggede de rige
senere deres villaer. Her opholder
sig nu kunstnere og forfattere, unge
hippe middelklasse-mennesker med
alternativ livsstil og, ikke mindst,
romantisk indstillede nordamerikanere. Stå på én af de gamle sporvogne
i centrum ved Petrobras-huset (Rua
Senador Dantas) og kør mod Arcos
da Lapa. Det bedste udgangspunkt
for spadsereture er at stå af ved
det lille torv Largo do Guimaraes.

Rios stærke barkultur udfolder sig
i de såkaldte botequims - nærmest
en blanding mellem en bar og en
bistro. De fleste cariocas - dvs. Rioindbyggere - har et sådant stamsted
ved arbejdspladsen med en happy
hour. Og de har et andet i nærheden
af hjemmet, hvor de møder naboer,
bekendte og familiemedlemmer.
Køb bogen ’Rio Botequim’ om de
50 bedste barer. Den er godt nok
på portugisisk, men man forstår
alligevel, hvad der er charmen ved
hver enkelt bar. Brasilien er ét af
verdens førende øl-lande. På enkelte
stå-barer - kaldet ’pé sujo’ (’beskidt
fod’) - er der ofte en stor flaske øl,
der drikkes i små glas. På de større
barer er fadøllen chopp både kult
og tradition. Bobo Karlssons favorit
er Belmonte eller den simple ståbar
Popeye i Ipanema.

6. TAG EN SLAPPERDAG - ELLER
KØB EN NY BIKINI
Af og til kommer der en tropisk
styrtregn. Eller også orker man bare
ikke at være i solen mere. Hvad er
da herligere end at slentre rundt i
en luftkonditioneret arkade eller
et shopping-center?! Gå langs det
store shopping-strøg i Ipanema, Rua
de Visconde de Pirajá: Her får man
på Forum Ipanema det lokale udbud
af mærkevarer og det allerseneste
8

8. HUSK DEN GAMLE BYDEL
Når du har fået nok af stranden,
er der intet så svalt som de store
museer og de gamle kirker i Centro.

Du kan spadsere op ad Rua Carioca
og beundre Teatro Municipal, som er
en kopi af Parisoperaen. Kultstedet
for arkitekter er Palácio Gustavo
Capanema ved Rua da Imprinsa.
Rekord i pralende guld-udsmykning
og fornem nostalgi får man i kirken
Mosterio de Sao Bento. Men det
allerbedste sted at mærke historiens vingesus er på Real Gabiente
Portugues de Leitura på Rua Luís de
Comoes i Centro. 350.000 bøger er
samlet på det smukke bibliotek, der
blev grundlagt af kongehuset fra
den gamle kolonimagt, Portugal.
9. SID MED I HEPPEKOR PÅ
MARACANA
Verdens engang største fodboldstadion blev for nylig totalrenoveret
og kan nu rumme 96.000 tilskuere - engang blev der presset over
200.000 ind. Man kan besøge stadion
mellem 9 og 17 og se optagelser af
de historiske mål af Zico og Romario
og herlige driblinger af Garrincha
og Pele. Du kan også komme til at
gå gennem den berømte tunnel fra
omklædningsrummet til banen. Det
nye populære guide-bureau Be A
Local - bealocal.com - tager sine
gæster med ind blandt fansene i små
grupper. Så må du på forhånd gøre
op med dig selv, om du holder med
lokalrivalerne Flamengo, Fluminense
eller Vasco da Gama!

Invacare er sponsor for flere parasportsudøvere. Dels fordi vi finder det
naturligt at støtte ildsjæle, som aktivt viser initiativ til at få det optimale
ud af deres liv uagtet deres handicaps, og dermed kan være inspirationskilde for andre i lignende situationer. Dels fordi vi således også er med at
til at skabe gode oplevelser, hvor vores produkter indgår som en naturlig
del.
Invacare modtager mange sponsorat- og støtteansøgninger, og
vi bakker op, hvor vi kan. Da vi i
slutningen af 2015 blev kontaktet af
Olympisk Klubs næstformand René
Nielsen, som fortalte at der var sket
ændringer omkring optagelsen i
klubben, således at de paralympiske
atleter samt non-athletics nu også
kunne optages i klubben, gav det
særdeles god mening for os, at
indgå et sponsorsamarbejde.
VISIONEN VISER VEJEN
Invacares vision er kogt ned til en
kort og præcis sætning: ”Making
life’s experiences possible” – en
sætning der i sin umiddelbarhed
kan virke simpel, men som rummer et stærkt statement om vores
eksistensberettigelse. Vi er her for
at gøre en forskel - Vi er her for at
tilbyde løsninger og produkter, der
gør en forskel. Derfor giver det også
særlig god mening for Invacare at
bakke op om et samarbejde med
en klub, der har den samme tro på

menneskers muligheder og evner,
som vi har. Vi ser ikke et handicap,
som noget man skal ”overleve”,
men mere som noget man skal få
det optimale ud af at ”opleve”. En
stor del af vores sponsorbudget
går til handicapidræt og særligt
til de udøvere, som ønsker at gå
forrest til inspiration for andre.
Vi tror på, at vi ved at lade andre
sportsudøvere spejle sig i disse
ambassadører kan være med til at
inspirere og motivere. Paralympiske
atleter er om nogen det perfekte
eksempel på ovenstående ambassadører. Her er der tale om personer
med handicaps, som ofrer en stor del
af sig selv, for at opnå deltagelse
ved et af idrætsverdenens største
events. Den form for råstyrke og
gåpåmod vil vi gerne hjælpe med
at fremme.
ET SAMARBEJDE MED FOKUS PÅ
SPORT OG FÆLLES UDBYTTE
Invacare indgår samarbejdet med
Olympisk Klub med høje forvent-

HVEM ER INVACARE
INVACARE HAR SIDEN 1885 HJULPET MENNESKER MED
HANDICAP MED AT LEVE LIVET. I DAG ER INVACARE
CORPORATION GLOBAL MARKEDSLEDER INDEN FOR
TEKNISKE HJÆLPEMIDLER TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE OG KONCERNEN ER REGISTRERET PÅ BØRSEN
I NEW YORK.
INVACARE CORPORATION HAR HOVEDSÆDE I OHIO,
USA. I HELE KONCERNEN ER DER OVER 5000 MEDARBEJDERE, OG INVACARE ER REPRÆSENTERET I
MERE END 80 LANDE. HOS INVACARE A/S I DANMARK
ER VI OVER 50 ANSATTE, SOM VARETAGER ALLE
SALGS-, MARKEDSFØRINGS- OG SERVICEAKTIVITETER
OMHANDLENDE HJÆLPEMIDLER.

ninger. Klubbens ”Vision 2016” i
kombination med åbningen for paralympisk optagelse skaber et stærkt
fundament, der uden tvivl vil være
med til at fremme den olympiske
bevægelse, herunder skabe rammer
for, at flere parasportsudøvere vil
finde inspiration til, at realisere
deres sportspotentiale. Invacare
vil hjælpe med til, at ressourcerne
er tilstede for klubbens arbejde,
og vil, i vores fortsatte arbejde
med at fremme handicapidrætten,
gøre brug af de stærke profiler, som
klubbens medlemsliste rummer. Vi
vil lade os inspirere og bruge den
viden, som klubben rummer, i vores
fortsatte arbejde med Invacares
vision: ”Making life’s experiences
possible”.

Kilde: Bobo Karlsson,
netavisen expressen.se
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Elander Rasmussen
17. februar 1979
KLUB: Odder Roklub
IDRÆTSGREN: Roning – Letvægts dobbeltsculler

SPORTSLIGE STYRKER:
Jeg er en cirkushest med stærke gener, fysikken
har altid være min force og teknikken min udfordring.

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
2004 nr. 10, 2008 nr. 7, 2012 nr. 4.

SPORTSLIGE SVAGHEDER:
Jeg er lidt for god til at gøre det jeg er bedst til og
lukke øjnene for mine svage sider.
I mine tidligere år var jeg slem til at prøve at
bekæmpe teknikken ved trykke hårdere.
Men jeg er blevet klogere og nu er mottoet i stedet
”kvalitet frem for kvantitet”.

NAVN: Juliane
FØDT:

JULIANE ELANDER
RASMUSSEN

BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
At stå på mediebroen i London og heppe lige ved
målstregen lige efter vores finale, da Mads og
Rasmus vinder OL-guld.
SVÆRESTE OL OPLEVELSE:
Sværeste og mest lærerige var at skulle sætte sig
op til B-finalen oven på den enorme skuffelse det
var at ryge ud af semifinalen i Beijing 2008, efter
vi i 2007 kvalificerede os med en VM bronze og
havde vundet den samlede World Cup. Vi vandt
B-finalen og det var et fedt og tæt ræs.

HVOR KOMMER DINE VÆRSTE
KONKURRENTER FRA:
Letvægtsdobbelt sculleren er den eneste letvægtsdamebåd på det olympiske program, så der er mange
”onde” konkurrenter. Men de værste er fra New Zealand,
England og Sydafrika.

ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
Det er lige nu tror jeg! Og j eg ved at toppen ikke
er nået, men jeg er i mit livsform i en alder af snart
37 og ser frem mod OL i Rio.

JOB/UDDANNELSE:
Bachelor i arkitektur og en Professionsbachelor i
Sundhed og Ernæring. Sammen med blandt andre
tidligere Olympisk roer Sarah Lauritzen er jeg partner
Athletes Own sportswear.

ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
Vores træningstimeantal er meget afhængigt af
tiden på året – alle der har prøvet romaskinerne
ved at det er dejlig effektiv træning. Vintertræningen er derfor ikke helt så tidskrævende, men det
gør den bestemt ikke mindre hård. Når vi er afsted
på træningslejr booster vi virkelig vores træning,
særligt efter vi har fået børn. Rammerne på en
træningslejr er optimale, da vi har min mor med
som barnepige og kan give træningen fuld fokus og
kan træne 2 gange om dagen.
Særligt det at vi med sikkerhed får vores søvn, når
vi er på træningslejr, da pigerne sover hos mormor
– er Guld værd. I starten af 2016 kan vi se frem
til 4 træningslejre i Portugal og Italien frem maj
måned, hvor konkurrencerne begynder.
I snit 20 timer om ugen.
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FAMILIE:
Gift med Mads Rasmussen (Olympisk mester fra 2012)
sammen har vi Vera (2010) og Vibe (2013).
FRITIDSINTERESSER:
Roning er min største og eneste hobby. Og det er
verdens bedste hobby, kan anbefales ;)
HVAD VED VI IKKE OM DIG?
Da jeg startede i Odder Roklub i 1994, så jeg en bil
på parkeringspladsen med en streamer bagpå med
ordlyden ”Roning, en livstil”, jeg kan huske jeg tænkte
”arh come on”, men her 22 år efter hvor jeg er gift
med en roer og bor i en lejlighed på toppen af Danske
Studenters Roklub og føler mig meget heldig, må jeg
jo nok erkende at der er noget om snakken. Og når jeg
ser hvor sunde, stærke og glade vores veteranafdeling
her i klubben er, så håber jeg aldrig at Mads og jeg
stopper med at ro.

11

Resultatopgørelse og budget for 2016
RESULTATOPGØRELSE 2015

BUDGET 2016

1. januar 2015 til 31. december 2015

1. januar 2016 til 31. december 2016

Indtægter

Indtægter
Beløb i kr.

2015

Kontingent

65.000,00

65.000,00

Kontingent

65.000,00

50.000,00

Tilskud DIF

50.000,00

50.000,00

Tilskud DIF

50.000,00

25.000,00

Tilskud TD

25.000,00

25.000,00

Tilskud TD

25.000,00

50.000,00

Sponsorindtægter

45.000,00

45.000,00

Sponsorindtægter 1

50.000,00

3.000,00

3.000,00

BUDGET FOR 2015

60.000,00

5.000,00

Egen bet. Arrangementer

Beløb i kr.

Egen bet. Arrangementer

3.000,00

0,00

Renteindtægter

0,00

0,00

Renteindtægter

0,00

190.000,00

Indtægter i alt

188.000,00

188.000,00

Indtægter i alt

193.000,00

Udgifter

Udgifter

25.000,00

Årsmøde

25.441,66

25.441,66

Årsmøde

25.000,00

40.000,00

Arrangementer

60.740,20

60.740,20

OKD-arrangementer 2

6 0.000,00
60.000,00

60.000,00

Olympen + hjemmeside

53.383,73

53.383,73

Olympen + hjemmeside

40.000,00

Bestyrelse

27.851,90

27.851,90

Bestyrelse

15.000,00

Kontor og administration

8.514,86

8514,86

10.000,00

OL-medlemmer strategi

0,00

0,00

OL-medlemmer strategi

448,00

0,00

Repræsentation

Udgifter i alt

176.381,14

176.381,05

-1.000,00 Årets resultat

11.618,86

1.000,00
191.000,00

Repræsentation

30.000,00

Kontor og administration

3

10.000,00
10.000,00
1.000,00
196.000,00

Udgifter i alt

11.618,95 Årets resultat4

-3.000,00

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BUDGET
Der er i 2015 anvendt lidt færre udgifter end budgetteret. Derved ender resultatet med et overskud på kr. 11.618,86.
Note 1: Der forventes indgået hidtidige og nye sponsoraftaler for ca. 50.000,- kr.
Note 2: Foruden 6-dages løbet i februar måned og MTB-arrangementet vil der blive forsøgt afholdt et arrangement i efteråret.

Oplevelser for alle

Note 3: Arrangementerne vil kræve diverse adm. omkostninger, som derfor er indeholdt i budgettet.
Note 4: Der vil blive et mindre underskud som dækkes af OKD’s formue.
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Olympisk Klub Danmarks
bestyrelse 2016
Formand
Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org
Valgår: 2017

Næstformand
Rene Nielsen
ganzeperson@gmail.com
Valgår: 2017

OLYMPEN
Februar 2016

Bestyrelsesmedlem
Susanne Ward
susanne.ward470@gmail.com
Valgår: 2016

Bestyrelsesmedlem
Mette Vestergaard
mve@nordicevent.dk
Valgår: 2017
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Vi ønsker tillykke

Kasserer
Preben Kragelund
pkr@scanbee.dk
Valgår: 2016

December 2015
1. december 2015
10. december 2015
20. december 2015
24. december 2015

Sophia Skou S
Pál Joensen S
Allan Jahnsen H
Kim G. Svendsen

Svømning
Svømning
Hockey
Cykling

40 år
25 år
85 år
60 år

Sekretær
Carl Christian Lassen
c.c.lassen@yahoo.dk
Valgår: 2017

Januar 2016
8. januar 2016
19. januar 2016

Kurt Madsen
Marie Overbye

Brydning
Triathlon

80 år
40 år

Februar 2016
4. februar 2016
7. februar 2016
10. februar 2016
10. februar 2016
13. februar 2016
17. februar 2016
19. februar 2016
27. februar 2016

Niels Laulund
Else Trangbæk
Tue Hellstern
Mogens Holm
Karen Margrethe Hansen
Valdemar Bandolowski
Peter Aagaard Hertz
Sarah Lauritzen

Roning
Gymnastik
Moderne Femkamp
Roning
Roning
Sejlsport
Skydning
Roning

50 år
70 år
55 år
75 år
65 år
70 år
60 år
40 år

Bestyrelsesmedlem
Michael Durbahn
michael@durbahn.dk
Valgår: 2017

Bacher

SINCE 1897

Kirstinehøj 5, 2770 Kastrup - Tlf.: 32 50 52 00
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Kommende arrangementer
LØRDAG D. 2. APRIL 2016

Generalforsamling, Idrættens Hus, Brøndby
FØLGENDE ARRANGEMENTER VIL BLIVE AFHOLDT I 2016:

Golf i Tikøb
Copenhagen Athletics Games 2016
Mountainbike i Tisvilde
Efterårstræf i Blåvand

Hold øje med vores hjemmeside og Facebook hvor der er
løbende opdateringer på arrangementerne.

OLYMPISK KLUB DANMARK
Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • 2605 Brøndby
Mail: info@olympiskklub.dk • www.olympiskklub.dk
Bankkonto: Regnr.: 2232 Konto nr.: 8974620171

