Formandens beretning 2015
Når man har sæde i en bestyrelse, så er den respons, man får fra omverdenen altid i retning af: hvorfor gør
I ikke sådan, det gør de i andre klubber og hvorfor har I ikke gjort dit eller dat. Det er næsten altid det
negative, som bliver fremhævet. Det positive er altid undladt eller blot anset som en selvfølgelighed.
Derfor varmer det mit gamle formandshjerte, når man fra et nyt medlem i facebook læser bemærkningen:
”Olympia er en utrolig hyggelig klub”. Jeg vil da også for egen regning sige, at det er min opfattelse, at
blandt de klubber, som har tilhørsforhold til Maribohallerne, er vi dem, som har det allerbedst indbyrdes.
Tonen er rå, men hjertelig. Er det ikke sådan man siger?
I min beretning for sidste år, var jeg ret optemistisk med hensyn til medlemsfremgang. Jeg var overbevist
om, at vore aktiviteter såsom løbeskolen og Alle Tiders Atletikskole ville styrke vort medlemstal i gunstig
retning. Desværre gik det ikke helt sådan. Vort medlemstal på atletiksiden ligger på omkring 30 stk., heraf
er der kun tre, som ikke tilhører ungdomsafdelingen. Der kommer hvert år nye ”ungdommer” til, men de
opvejer kun lige dem, som glider ud i den anden ende. I motionsafdelingen er tendensen den samme. Det
betyder alt i alt, at vi holder et medlemstal på omkring 100 medlemmer. Om det er godt eller dårligt, er
svært at sige, men vi kan prøve at dokumentere det statistisk. Min mavefornemmelse siger mig, at en klub
som Guldborgsundløberne har et medlemstal på 200-300 medlemmer. Nykøbing Falster er en by på
omkring 18.000 indbyggere. Maribo har omkring 6.000 indbyggere, så statistisk set skulle
Guldborgsundløberne være tre gange så stor som os. Det passer vel også nogenlunde.
Nu har atletikstadion fungeret i nogle år, det blev færdiggjort i 2011 og for alvor indvidet i 2012.
Efterfølgende er stadion blevet DAF-godkendt, så nu kan der i teorien sættes verdensrekorder her på
Lolland. I forbindelse med godkendelsen blev der lagt fliser under ”hegnet” rundt om stadion, ligesom der
blev lagt fliser fra hallen ned til løbebanen, således at det bliver minimeret, hvor meget snavs, man slæber
op i omklædningsrummene. Til vor store glæde kom kommunen og tilbød sætte lysanlæg op på stadion.
Der er opsat 16 lysstandere, som lyser løbebanerne op. Dog er der ikke så meget lys, at man kan dyrke
atletik derude, kun løb, og det er jo også det, der var kommunens hensigt med det. Forbruget af strøm
betales ikke af kommunen eller Maribohallerne, så den omkostning påtog vi os. Stadion kan oplyses med
alle 16 standere for ca. kr. 3,50 i timen, så det bliver ikke en stor ekstraomkostning. Når og hvis andre
foreninger skal bruge lys, aftaler vi med dem, at de betaler til os. Der er i samme forbindelse lagt en
udendørs stikkontakt ud, således, at vi kan bruge højtaleranlæg, tidtagningsudstyr mm. Uden at skulle
trække ledninger op til hallen og ind gennem et vindue. Dette er etableret uden udgifter for os.
Maribohallernes bestyrelse er i færd med at skaffe midler til en ambitiøs udvidelse af halkomplekset. Det
MULTIHUS, som planerne skulle udmunde i indeholder en hal mere, som med en sænkevæg kan deles op i
to mindre haller. Disse haller laves uden opstregning, så de ikke er tiltænkt noget specielt formål, men kan i
princippet bruges til alt muligt. Planerne er, at cafeteria/restaurant skal flyttes, således, at der kommer til
at ligge med udsigt over stadion, hvilket også giver restauranten en central placering. Blandt andre ting skal
komplekset også indeholde et vandrehjem samt et større motionscenter. Disse planer har Olympia som
sådan ikke noget med at gøre, men som en del af de 12 foreninger, som er hjemmehørende der, har vi da
visse interesser i, hvad der laves, og vi gør, hvad vi kan for at sætte vort præg på foretagenet til bedst
muligt gavn for os selv.

Den 9. juni havde vi fornøjelsen at være arrangør af DTU. Dette var et indledende stævne, hvor alle
ungdomsatleter kunne kvalificere sig til danmarksmesterskaberne i Ålborg sidenhen. Det var nok noget af
en ilddåb for os. Vi fik ros for afviklingen af stævnet og de småfejl, som vi jo lærer af, som vi lavede, var af
en sådan beskaffenhed, at de ikke var mærkbare. Man har fra officiel side været så tilfredse med os, at vi
har fået lov til at arrangere DM i mangekamp i 2015.
Af øvrige aktiviteter kan nævnes, at vi har afholdt 11 x Nørresø Rundt, vi har som sædvanlig afholdt
Pandekageløbet og som noget nyt, har vi introduceret et nyt løb, nemlig Maribomilen. Aktiviteter, som der
kommer mere om under motionsudvalgets beretning. Vi har for andet år i træk afholdt vor løbeskole. Vor
hensigt er, at få alle ud at røre sig. Vi vil også gerne aflive myten om, at Olympia kun er for personer som
kan løbe halv- og helmarathon, en myte, som jeg dog tror er afgået ved døden. Vi er også til for dem, som
gerne vil komme hyggeløbe i gode venners selskab. Selvom vi har gjort meget ud af at tage imod alle, så
har vore anstrengelser ikke båret frugt i 2014, for som det ser ud til nu, er der kun tre, der gennemfører
løbeskolen i 2014/2015.
I samarbejde med Lolland Kommune er vi med til at holde øen ren. Det giver en skærv til klubkassen, og så
giver det os den dejlig fornemmelse af, at vi har været med til at gøre noget godt. Godt for kommunen og
godt for os.
Traditionen tro har vi også i år i uge 31 arrangeret Alle Tiders Atletikskole. Det sker i samarbejde med
Lolland Ungdomsskole og Dansk Atletikforbund. Vi indbyder børn fra det ganske land til at komme og
afprøve atletikkens glæder i en uge sidst på skoleferien. Vi har tidligere haft deltagere fra Tyskland,
København og Samsø. Lolland Ungdomsskole bidrager økonomisk hertil ved at det er dem, som afholder
udgifter til frugt og drikkelse + et kontant tilskud til IKO, medens DAF bidrager med T-shirts og en ting
mere. Vi har haft en økonomisk fordel af det, det betyder også en del arbejde hele ugen for de involverede.
Det er også herfra, at vi rekrutterer nye ungdomsmedlemmer. Det er spændende, hvordan fremtiden
tegner sig på dette område. Jeg har læst noget om, at der er sket udskiftning i ungdomsskolens ledelse.
Nye folk, nye skikke, og der skal nok også spares på dette område.
Det er det første år, hvor økonomistyringen er sket via et tremands økonomiudvalg i stedet for en kasserer.
Jeg har haft fornøjelsen, at sidde i dette udvalg som repræsentant for bestyrelsen. Jeg betragter
beslutningen om et økonomiudvalg som en succes. Det at styre pengestrømmen er ikke bare at føre en
kassebog med debet i venstre skuffe og kredit i den højre. Vi abonnerer på et økonomi- og medlemssystem
– Foreningsadministrator – som udover det bogføringsmæssige også kræver en del indsigt i IT, og det er
lykkedes os at sammensætte udvalget således at vi har fået begge disse faktorer med. Jeg vil sige det på
den måde, skulle jeg have siddet med det alene som kasserer, så ville jeg ikke kunne love at have
regnskabet færdigt her til generalforsamlingen. Derfor tak til Marianne og Jeanett for samarbejdet.
Vi har haft den glæde, at der er kommet tre nye ungdomstrænere til, kvalificerede trænere vel at mærke.
Vi har investeret i relevante kurser, så skulle der gå unge mennesker rundt, som vil andet end at spille bold,
så kom til Olympia, vi er klar til at tage imod jer.
Til slut vil jeg ganske kort komme ind på, hvad 2015 vil bringe. Vi skal være arrangør af DM i mangekamp i
weekenden 15-16. august. Et stort arrangement, som jeg tror på, at vi er i stand til at magte. Der er lagt et
stort pres på os for at arrangere skole OL i 2015. En ting vi ikke mente, at vi kunne magte. Men Lolland
Kommune har købt Mona fri fra sit arbejde i en uge, og så sagde vi Ja til denne opgave også. Skole OL skal
være afholdt senest den 21. maj.

Vort aktivitetsniveau kræver brug af mange samarbejdspartnere både internt og eksternt. Det vil kræve for
meget at nævne alle, men der skal derfor lyde en tak hele vejen rundt, og det er mit håb, at samarbejdet vil
fortsætte fremover.
Dette var ordene.
Henning Wagner

