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Formandens beretning for sæson 2020-2021
To ting prægede Odense Curling Clubs sæson 2020-2021, som denne beretning omhandler:
COVID-19-nedlukning og klubbens 40-årsjubilæum. Da førstnævnte lagde en kraftig begrænsning på stævneaktiviteten, er den traditionelle gennemgang af klubmedlemmers turneringsdeltagelser sidst i beretningen desværre af usædvanlig småt omfang. Ikke desto mindre vil jeg
sørge for, at vi når frem til den efter min indledende fortælling om udviklingen og aktiviteterne i klubben siden sidste generalforsamling.
Ved generalforsamlingen tirsdag den 28. april 2020 fik bestyrelsen et nyt medlem i skikkelse
af Lena Erbs og bestod således atter af seks personer. Ved konstitueringen den 24. juni beholdt Simon Bønløkke Pedersen, Dorthe Lorentzen og Mikkel Juul Larsen deres poster som
henholdsvis junioransvarlig, kasserer og formand, mens nygifte Jonathan Kjær Bjørnholt Harregaard overtog næstformandsposten fra Helle Eeg Hansen, der fortsatte som sekretær. Der
har været holdt fem bestyrelsesmøder imellem de to generalforsamlinger, heraf de sidste to i
private omgivelser grundet den delvise lukning af faciliteterne i Odense Isstadion.
I Dansk Curling Forbund lykkedes det at afholde den årlige generalforsamling søndag den 21.
juni 2020 efter to udskydelser på grund af for lavt forsamlingsloft. Fra OCC deltog Simon og to
af klubbens tre DCuF-bestyrelsesmedlemmer, nemlig Jens Eeg Ellitsgaard og undertegnede
(Mikkel). Desværre var de fleste af de jyske klubber ikke repræsenteret. Generalforsamlingen
forløb fint og usædvanlig hurtigt – blot halvanden time – men der var heller ikke noget epokegørende på programmet. Helle, der i efteråret 2019 var indtrådt i bestyrelsen i kraft af sin
post som 1.-suppleant, og Jens, som havde siddet i bestyrelsen siden 2014, trådte af og blev
afløst af henholdsvis Asmus Blædel Jørgensen fra Gentofte Curling Club og Lone Bachmann
Marcussen fra Hvidovre Curling Club. Tobias Engelhardt Rasmussen forblev kasserer, men
denne gang valgt direkte til posten af generalforsamlingen i medfør af vedtægtsændringen
året forinden. Allan Holm Pedersen blev genudpeget i sin region, Københavns Amt/Øvrige
Sjælland, og blev af bestyrelsen valgt som næstformand, mens posten som repræsentant for
Region Nord- og Midtjylland desværre stadig stod ubesat.
Det var efter næsten et år lykkedes DCuF af få besat stillingen som udviklingskonsulent med
20 ugentlige timer, og der var fundet en kommunikationskonsulent til otte timer pr. uge. Disse
to nyansatte, Mia Barrett og Morten Wamsler, blev begge præsenteret ved generalforsamlingen og tiltrådte begge pr. den 1. juli 2020. Disse to har i sæsonens løb gjort solide stykker arbejde for forbundet, og i OCC har vi fået et fint samarbejde med dem, som faktisk begge har
rødder i det fynske.
I begyndelsen af sæsonen blev Madeleine Dupont tilknyttet som DCuF’s tredje landstræner,
men desværre sagde Mikael Qvist op. Derfor udgør Madeleine og Kenneth Hertsdahl nu en
trænerduo, men det er fortsat målet, at det skal være en trio – og gerne bestående af så mange
som muligt, der er uafhængige af spillerne i elitecentret.
Sportsligt blev det et udfordrende år på grund af COVID-19-pandemien. Det lykkedes DCuF i
efterårssæsonen at afholde det parmix-DM, der var blevet udskudt fra sæson 2019-2020,
mens der ikke var nogen tilmeldinger til det ligeledes udsatte mix-DM. Derudover blev stort
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set alt aflyst, herunder EM 2020 i Lillehammer og øvrige internationale mesterskaber frem til
april 2021. Efter den generelle nedlukning i Danmark i december 2020 måtte kun elitecentrets spillere fortsat træne, men da de spillede VM-kvalifikationsturneringen den 19.-20. december, bredte der sig COVID-19-smitte på alle fire deltagende hold, hvilket førte til en afbrydelse af turneringen. Spillerne på de to herrehold valgte at fusionere for at stille det stærkest
mulige hold til VM, og hos damerne har Madeleine Duponts hold også taget spillere fra Team
Lander-Halse med til VM i Canada, hvor de begynder meget snart. Herhjemme er alle sæson
2020-2021’s DM’er udsat på ubestemt tid.
DCuF inviterede i efteråret 2020 til et iskursus, og fra OCC’s side fik vi mulighed for at få Jonathan og Simon med blandt de otte deltagere, der var plads til i første omgang. Kursets første
del, som foregik online, er afviklet, men desværre måtte den fysisk del med Mark Callan planlagt til den 6.-7. marts 2021 i Gentofte udskydes, til det igen bliver muligt at få folk fra Storbritannien hertil. Flere kurser af både denne og andre slags vil blive udbudt i den kommende tid.
I DCuF har man også arbejdet intenst med en ny strategiaftale med DIF for årene 2022-2025.
Landets klubber er blevet inddraget i udarbejdelsen heraf ved en strategiworkshop afholdt
online den 14. februar 2021, hvor Jonathan for OCC deltog i diskussionerne om rekruttering
og fastholdelse. DCuF skal indsende oplægget til strategiaftalen den 1. maj 2021.
Jævnlige møder med klubbernes formænd eller bestyrelsesrepræsentanter blev genindført, og
det første blev afholdt online den 16. november 2020 og positivt modtaget. For at nå bedre ud
til de mange interesserede i klubberne mv. er der i sæsonens løb også blevet etableret ordentlig videooptagelse og streaming af kampene ved de nationale forbundsstævner, ligesom generalforsamlingen den 9. maj 2021 også vil blive livetransmitteret til forhåndstilmeldte. DCuF’s
samlede medlemstal er faldet fra 821 i 2019 til blot 708 i 2020, så alt, der kan gøres for at øge
interessen for sporten og vende denne udvikling, skal gøres.
DCuF fyldte 50 år den 6. november 2020, men den planlagte jubilæumsfejring med reception i
Idrættens Hus i Brøndby på dagen og en fest for forbundets medlemmer den 14. november
måtte lige som så meget andet desværre aflyses. Der blev dog udarbejdet nyt logo til forbundet, og jubilæumsdagen blev markeret med opslag på hjemmeside og Facebook.
Her i Odense havde vi set frem til at påbegynde den nye sæson efter den forlængede sommerpause indledt med suspenderingen af aktiviteterne i alle Odense Idrætsparks faciliteter fra og
med den 13. marts 2020. Torsdag den 27. august 2020 kunne vi så endelig komme på isen i
Hal 2 til den første curlingtræning i næsten et halvt år. Et enkelt hold havde dog tyvstartet sæsonen ved at spille Aarhus Cup den 7.-9. august. At det skulle vise sig at blive den eneste turneringsdeltagelse i en sæson, der blev endnu mere amputeret end den foregående, havde de
færreste vist forudset på det tidspunkt.
Fremmødet i den del af sæsonen, der rent faktisk blev afviklet, var desværre meget sløjt. Vi
var således sjældent mere end 4-5 medlemmer, hvilket jo gør det noget udfordrende at spille
en fornuftig gang curling. Til Høj Hat-runden torsdag den 24. september var vi sågar kun tre.
Træningstiden den 10. november måtte vi afbooke på grund af mange afbud på forhånd, men
den 12. november kom der kun to, som så sig forpligtet til at gå på isen og spille lidt, så den
ikke skulle stå ubrugt som et dårligt signal til de øvrige brugere. En sådan situation må og skal
vi undgå fremover! Den 3. december, hvor der igen var udsigt til ganske få deltagere i træning,
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blev istiden afbooket i tide.
Ud over vore egne aflysninger måtte vi opgive at træne torsdag den 3. september, da iskørslen
var jammerlig og isen helt ubrugelig som følge deraf. Det viste sig, at Odense Ishockey Klub
samtidig afviklede en juniorkamp i Hal 1. Efter dialog med ishockeyklubben og ledere i
Odense Idrætspark blev det slået fast, at personalet skal prioritere at køre is til os i det afsatte
tidsrum, og at det kun er ved professionelle kampe (dvs. med Odense Bulldogs) på tirsdage, at
der kan opstå tilfælde af ringere is – og at OCC i sådanne situationer skal varsles herom. Den
ubrugelige istid blev i øvrigt krediteret, og Idrætsparken løste tirsdagsproblemet ved at købe
et kvarters istid af Odense Skøjteklub lige før OCC’s tid.
Vi fik også Idrætsparkens personale til at løse et andet problem, idet vort kosteskab ud for
den forreste stenkasse lige ved døren ind til isen i oktober blev flyttet nærmere metaltrappen,
så der blev ordentlig passage. Stenkasserne, der jo er nye efter bandeudskiftningen i sommeren 2019, forsynede vi i øvrigt med selvklæbende beskyttelsesfilt på deres metaloverkanterne
ved en fælles indsats primo september. Vi fandt også ud af så vidt muligt at undgå at benytte
den forreste kasse, da den er placeret længst fra kølefladen, så sten deri er for varme. Heldigvis er der fin plads til vore tre bedste stensæt i de øvrige kasser. Tre af kasserne mangler dog
fortsat hængelåse, selvom en af isfolkene har lovet at fremskaffe de manglende låse.
Tirsdagen i uge 40, den 29. september 2020, holdt vi sædvanen tro åbent hus som en del af
den landsdækkende Curlingens Dag. Foruden ophængning og uddeling af plakater, flyers og
foldere modtaget fra DCuF lavede vi egne plakater rettet mod Nordfyn, som blev hængt op i
Søndersø og nærliggende landsbyer – naturligvis med tanke på den forestående flytning til
dette nye rekrutteringsområde. Vi benyttede desuden KultuNaut-kalenderen og brugte Facebook målrettet, hvor sidstnævnte uden tvivl er det, der virker bedst af alle annonceringsmetoder. Der mødte 12 gæster frem, hvilket var tre færre end året før, men midt i en pandemitid er
det nok ikke så skidt endda. Medregnet i de 12 er DCuF’s to nyansatte Mia og Morten, Mortens
kone og Michael Sabro-Lippert fra Fonden for Fynske Bank, der kom for at overrække en
check til klubben. Seks medlemmer stillede sig til rådighed som instruktører og hjælpere og
gav de fremmødte en god oplevelse. Morten kom igen til følgende træninger og meldte sig ind
hos os. Dertil dukkede to unge fyre op til træning tre uger senere og indmeldte sig hurtigt, således sæsonen trods alt bød på tre nye medlemmer. Nogle få andre kom i efterårets løb ud og
prøvede curlingsporten hos os, uden at det dog førte til medlemskaber – et par af dem kunne
vi dog måske nok have fastholdt, hvis sæsonen ikke var blevet afbrudt.
Godt en uge før vort åbent hus var forsamlingsloftet blevet sænket fra 100 til 50 personer. Det
påvirkede ikke dette arrangement, men til gengæld betød det desværre, at Curling Club Odin
valgte at aflyse den første spilledag i sæsonens Jysk-Fynsk Mesterskab, som skulle være afviklet i Vojens lørdag den 26. september 2020. I første omgang blev spilledagen udskudt til den
24. oktober, men da en yderligere reduktion i den tilladte forsamlingsmængde til 10 personer
blev annonceret aftenen før denne nye dato, ville man i Vojens heller ikke afvikle spilledagen
der. Forsamlingsbegrænsningen blev forlænget, så også spilledagen i Odense lørdag den 5. december måtte aflyses. Da isen denne dag jo for længst var booket, valgte vi at benytte den til
lidt interne kampe og tage et introduktionsarrangement med ni personer ind. Reglerne var på
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det tidspunkt således, at grupper af maksimalt 10 personer måtte spille adskilt fra hinanden.
Foruden de ni gæster sidst på dagen var vi seks spillere, der fik en hyggelig dag ud af det.
Den 7. december 2020 udmeldte regeringen, at al indendørsidræt i blandt andet Odense Kommune skulle lukke ned fra den 9. december og frem til den 3. januar 2021. Dermed var det slut
med træning for 2020. Nedlukningen blev hurtigt landsdækkende, og det blev ikke bedre efter
nytår, hvor den blev forlænget ad flere omgange og afskar os fra at have nogen curlingmæssige aktiviteter for andet end eliten helt frem til nu. Således måtte også de tre sidste spilledage
af Jysk-Fynsk Mesterskab aflyses én efter én, og vi har derfor til gode at finde ud af, hvordan
de nyindførte retningslinjer for turneringen virker i praksis. Disse reviderede retningslinjer
indebærer en forhåndstilmelding til alle spilledage for op til 10 hold. Netop 10 hold havde ellers gjort brug af dette ved sæsonstarten, men reglen havde også affødt lidt bekymringer fra
især Aarhus Curling Klub, der gerne så mere plads til nye hold. De har efterfølgende taget initiativ til, at der oprettes en særskilt begynderturnering magen til Jysk-Fynsk Mesterskab, hvilket jo i alle henseender er helt fint. Lad os håbe, at der fra den kommende sæson kommer rigtig godt gang i Curling Kick-Off i de vestdanske klubber, så turneringen kan få mange deltagere.
Nedlukningen for at komme COVID-19 til livs betød også, at Fynske Bank Sportslørdag 2021,
som skulle have fundet sted den 23. januar, blev ændret til en virtuel begivenhed, Sportsugen
2021, med aktivitet på Sportslørdags Facebook-side. I OCC lavede vi på opfordring fra arrangørerne nogle optagelser ved træning torsdag den 26. november 2020, som Jonathan klippede
sammen til en fin lille film, som Sportslørdag udgav på sin Facebook-side den 14. december.
På den måde fik vi vist vort fritidstilbud lidt frem for de sportsinteresserede fynboer, selvom
det jo langt fra er det samme som at tage imod børn og voksne ved et fysisk arrangement på
isen.
Danmarks Idrætsforbund har arbejdet hårdt for så hurtig genåbning af idrætten som muligt,
da det jo har store konsekvenser for folks trivsel og for klubberne, at der ikke kan være aktivitet. DCuF’s formand Henrik Juul Christoffersen var medunderskriver af et brev fra DIF og de
tre issportsforbund til beslutningstagere i kommuner med isfaciliteter, herunder Odense
Kommunes by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt. I dette fælles brev sendt den 22. februar 2021 opfordredes kommunerne til at holde ishaller længere åbne før og efter sommerferien. På rådmandens vegne fulgte chef for Fritid og Folkeoplysning Rune Bille op på henvendelsen og efterlyste brugernes prioriteringer. Der var ønsker om at bevare isen i hele april og
også gerne maj samt at starte op meget tidligt i august for at kompensere for det tabte og forsøge at fastholde medlemmer. Imidlertid kolliderede ønsket om en forlængelse af den indeværende sæson med Odense Idrætsparks planer om at renovere smeltegraven fra uge 17, hvilket
angivelig er et projekt af 8-9 ugers varighed, som kræver fjernelse af al teknik, opbrud af beton, nystøbning og installation af ny teknik. Runes beslutning blev således, at sæsonen kun
forlænges frem til i dag, søndag den 25. april 2021. Selvom indendørsidrætten åbnede for
udøvere op til 18 år og over 70 år den 21. april, betød det i praksis, at sæsonen var slut for
OCC, da klubben kun har to medlemmer i sidstnævnte kategori, og da disse forståeligt nok
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ikke havde interesse i at gå alene på isen en gang eller to inden afslutningen. Vi må håbe, at
den nye smeltegrav er dette afsavn værd for klubberne – den skal give plads til to ismaskiner
og dermed muliggøre samtidig iskørsel i de to haller fra næste sæson.
Netop med virkning fra næste sæson er en ny mulighed opstået: En sportsefterskole med navnet Sports Academy Denmark åbner ved Odense Stadion og Atletikstadion, altså lige i vor baghave. Folkene bag denne henvendte sig til OCC i efteråret 2020 som et led i deres dialog med
byens talentmiljøer. Vi har i forlængelse heraf indgået et samarbejde med efterskolen om at
udbyde curling som en valgmulighed for eleverne fra opstarten i august 2021. Helle og undertegnede udarbejdede en beskrivelse af, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde efterskoleeleverne,
og på baggrund heraf blev der lavet en fin informationsfolder. Samarbejdet blev efterfølgende
annonceret af både OCC, Sports Academy Denmark og DCuF via blandt andet Facebook. Det er
spændende, hvor stor interessen for curling er blandt de sportsglade elever, og om det bliver
en succes med dette undervisningstilbud. Det er tanken, at undervisningen kommer til at foregå i vore normale træningstider, og at de elever, der tilvælger dette, bliver juniormedlemmer i klubben.
I skrivende stund er udgangspunktet, at opstarten i Hal 2 bliver den 23. august 2021. For at
kunne give sportsefterskolens elever en introduktion til curling som en valgmulighed kort efter deres skolestart kunne vi godt tænke os en tidligere start, men da Odense Ishockeyklub
skal bruge hallens betongulv til deres camp i starten af august, ser det ud til at være vanskeligt
at få til at gå op med at få isen klar før. Vi arbejder dog fortsat på dette.
Selvom forstyrrelserne og afbrydelsen af den forgangne sæson næsten har forhindret os i at
gennemføre introduktionsarrangementer, har klubben økonomisk klaret sig udmærket gennem den. Såvel som til erhvervslivet blev statslige støttemidler også tilført idræts- og foreningslivet, hvor de blev udmøntet gennem DIF og DGI’s coronahjælpepulje. Den kunne vi
søge om dækning af tabte nettoindtægter afstedkommet af aflyste arrangementer og manglende medlemsindbetalinger som følge af COVID-19. Det besluttede vi at gøre, da det begyndte
at stramme til sidst i oktober 2020. Det kastede en bevilling på 9306 kr. af sig i 2020, svarende
til godt en tredjedel af det ansøgte. Odense Kommune trådte også til med et særtilskud til dens
foreninger i efteråret. Da dette blev beregnet som ekstraordinært tilskud pr. medlem med
dobbelt sats for til medlemmer under 25 år, kom OCC’s andel til at udgøre beskedne 447 kr.
Endelig besluttede DCuF’s bestyrelse på foranledning af undertegnede at anvende en del af
forbundets store overskud opstået som følge af lavt aktivitetsniveau til at støtte medlemsklubberne. Herigennem fik OCC yderligere 20.000 kr. som indtægt i årsregnskabet for 2020.
Efter årsskiftet er en ny delvis bevilling fra DIF og DGI's coronahjælpepulje på 12.871 kr. svarende til knap to tredjedele af det ansøgte indgået, og i endnu en ansøgningsrunde er samme
pulje blevet ansøgt om kompensation vedrørende 1. kvartal 2021.
En anden DIF/DGI-pulje fik vi også glæde af i sæsonens løb, nemlig DIF og DGI's foreningspulje. I slutningen af forrige sæson havde Fonden for Fynske Bank bevilget 5000 kr. til indkøb
af hovedbeskyttere, og det var en stor glæde, da DIF og DGI's foreningspulje i maj 2020 bevilgede yderligere 10.000 kr. til formålet, så de to beløb tilsammen netop svarede til de ansøgte
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15.000 kr. Pengene fra Fonden for Fynske Bank blev som tidligere nævnt overrakt i form af en
check ved vort åbent hus-arrangement den 29. september 2020. På baggrund af de to bevillinger indkøbte vi 50 vaskbare hovedbånd i forskellige størrelser, og der blev også råd til at supplere med en ekstra stick. Hovedbeskytterne blev afprøvet ved træning den 13. oktober, og de
har også været i brug på hovederne af gæster ved et introduktionsarrangement.
Apropos Fynske Bank blev det aktuelt at undersøge denne og andre bankers priser for foreningskunder, da klubbens bank, Nordea, i sæsonens begyndelse meddelte, at den hæver årsgebyret for at være foreningskunde fra 300 kr. til hele 1000 kr. Virkelig mange banker har lignende høje gebyrer og andre omkostninger for foreninger, men enkelte har bedre vilkår. Den
mest attraktive af de mange undersøgte banker viste sig at være Danske Bank. Her betaler
man kun 300 kr. om året for en fornuftig foreningspakke, og der er ingen øvrige gebyrer for
almindelige services og heller ingen negativ forrentning af indestående. Klubben er derfor
overgået til Danske Bank pr. den 18. november 2020 og har nedlagt kundeforholdet i Nordea,
inden det forhøjede årsgebyr blev opkrævet. Alt fungerer upåklageligt i Danske Bank, og alle
medlemmer og øvrige kreditorer burde være behørigt informeret om bankskiftet.
2021 er jo året, hvor OCC fylder 40 år. Klubben blev nemlig stiftet den 12. februar 1981. Et sådant jubilæum er naturligvis noget, man fejrer, men netop i år viste dette sig at blive en udfordring. Bestyrelsen ville gerne have afholdt en reception på fødselsdagen den 12. februar 2021,
men med et aktuelt forsamlingsloft på fem personer kunne det naturligvis ikke lade sig gøre,
selvom Pucken ved Odense Isstadion var reserveret og forplejning aftalt. Derimod var der intet til hinder for, at der blev udarbejdet et jubilæumsskrift, hvor de første 40 år af klubbens
historie blev beskrevet i hovedtræk. Med stor hjælp fra medstifter og æresmedlem Marie Louise Birch samt Lone og Alex Tordrup og bidrag fra mange andre nuværende og tidligere medlemmer kunne undertegnede gøre dette til en realitet, og på jubilæumsdagen blev skriftet offentliggjort som en del af et nyt historieafsnit på klubbens hjemmeside. Jonathan designede
med input fra den øvrige bestyrelse et flot jubilæumslogo, som pryder både jubilæumsskriftet
og hjemmesiden. Da vi ikke kunne samles fysisk, blev jubilæet markeret for medlemmer og
venner af klubben via vor offentlige Facebook-side, hvor jubilæumslogoet blev præsenteret på
jubilæumsdagen i et opslag med nogle jubilæumsord og link til historieafsnittet med jubilæumsskriftet. I den følgende lille måned tid lavede Helle desuden syv billedopslag med mindeværdige stunder, som fik mange dejlige kommentarer med på vejen. Nu er det endelig muligt
igen at være sammen et fornuftigt antal mennesker, og derfor er det en stor glæde, at vi om
lidt kan lave en lille intern markering for klubbens medlemmer med bobler og kage i hinandens selskab.
Angående etableringen af curlinghallen i Søndersø er der selvfølgelig sket en hel del nyt siden
sidste sæsonberetning, og her følger en kort opdatering. Den 7000 kvadratmeter store grund
ved Søndersø Hallerne er betalt og overtaget pr. den 1. juni 2020. Den obligatoriske arkæologiske søgning førte ikke til nogen særlige fund. Ejerkonstruktion er ændret fra forening til privat selskab med Joel og Lasse som ejere, hvilket har gjort det nemmere og hurtigere at opnå
finansiering, og der er indgået aftaler med en lokal bank og en revisor mm. OCC’s bestyrelse
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har haft flere forskellige versioner af arkitekttegninger til gennemsyn og afgivet kommentarer
om funktionaliteten og det praktiske. Det oprindelige arkitektfirma blev skiftet ud med et nyt,
der også er entreprenør, hvilket kunne nedbringe prisen. Da der ikke modtages anlægstilskud
fra Nordfyns Kommune, rettes fokus i indretningen alene mod kommerciel aktivitet, så projektet bliver en god forretning. Bygningen har fået tilføjet noget kælder, men bliver forsat en
hal med fire curlingbaner, klubfaciliteter i to etager og med stor tagterrasse samt en hoteldel
med 15 værelser. Desuden er der etableret god kontakt til det nærliggende Dallund Slot med
konference-, fest- og overnatningsfaciliteter, med hvem der er gode muligheder for samarbejde og benyttelse ved turneringer mv. Der har været rigtig mange praktiske ting at tage sig
af, så indsendelsen af byggetilladelsesansøgningen er blevet udskudt flere gange, og dermed
også første spadestik. COVID-19-restriktioner bidrog også til forsinkelsen, men seneste melding er, at man forventer at være i mål med ansøgningen om byggetilladelsen inden udgangen
af april 2021. Der arbejdes nu tæt sammen med ingeniørfirmaet Niras om at få færdiggjort
projekteringen og få styr på bygningens endelige udformning i forhold til statik og brand mv.
Så snart ansøgningen om byggetilladelse er indsendt, og der er indgået aftale med et gravefirma, kan gravearbejdet begynde, idet Nordfyns Kommune har lovet at give en øjeblikkelig
tilladelse til at grave og støbe. Der er altså en kraftig forventning om, at første spadestik bliver i maj 2021. Borgmester Morten Andersen vil være med til at markere begivenheden og
gøre den festlig, og fra OCC’s side glæder vi os selvfølgelig også til at medvirke ved ceremonien, som nok skal blive annonceret for klubbens medlemmer. Byggetiden må forventes at
være i størrelsesordenen ni måneder. Prisen for hele projektet ender nok på cirka 20 millioner kr., hvor blandt andet kloakering og etablering af strømforsyning på 500 A bidrager til, at
det hele løber op. Man er stadig undervejs i forhold til at finde den totale finansiering, men det
forventes løst hen ad vejen. OCC kommer til at leje sig ind mod en betaling til halselskabet,
som står mål med det, klubben vil kunne opnå i kommunal støtte.
Klubbens årsregnskab for 2020, som fremlægges om lidt, udviser et overskud på 43.368 kr.
Dette pæne overskud skyldes færre udgifter grundet lavere aktivitetsniveau samt COVID-19støttemidler af uventet omfang, som blev klubben til del mod årets slutning. Bestyrelsen anser
det økonomiske resultat for særdeles tilfredsstillende, men på en beklagelig baggrund. Klubbens egenkapital var ved regnskabsårets udgang 301.393 kr. inklusive anlægsaktiver i form af
sten til 100.000 kr.
Vi indberettede et medlemstal for 2020 på 23 til Centralt ForeningsRegister. De indberettede
er de medlemmer, der har betalt kontingent for mindst tre måneder i kalenderåret 2020. Af
de 23 er der tale om 22 seniorer og 1 junior. Medlemstallet repræsenterer desværre en tilbagegang på 6 fra 2019. I 2020 kunne der opnås kommunalt tilskud for medlemmer op til 25 år,
men ikke længere medlemmer over 65 år. Det er medlemmerne i det forudgående år, der ligger til grund for tilskudsudbetalingen, og da vi i 2019 havde 10 registrerede medlemmer op til
25 år, fik vi i 2020 udbetalt 1780 kr. i medlemstilskud. I 2021 bliver tallet desværre kun det
halve.
Af introduktionsmedlemmer havde vi i 2020 128 fordelt på 103 i første halvår, der forløb som
normalt frem til meddelelsen om nedlukningen den 11. marts 2020, og 25 i andet halvår, som
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var præget af forsamlingsbegrænsning og ny nedlukning. I første halvår af 2021 har det slet
ikke været muligt at spille og dermed tage imod introduktionsmedlemmer.
Til sidst vil jeg lige løbe igennem sæsonens interne arrangementer. 10 medlemmer deltog i
sommerfesten hos Janni Langelund lørdag den 15. august 2020, som var en meget varm dag –
perfekt til hygge og grill i haven og spisning i den skyggefulde og festligt oppyntede garage.
Der var ni deltagere i julehyggen med gløgg, æbleskiver og oppyntning i klubrummet torsdag
den 26. november 2020 efter Høj Hat-spil i træningstiden, hvor otte af de ni spillede med. Juleafslutningen måtte vi improvisere, da idrætten i Odense for anden gang i 2020 lukkede ned.
Fem medlemmer mødte således op tirsdag den 8. december 2020 til spil på isen samt kakao
og småkager mv. i klubrummet efter meldingen dagen før om nedlukningen. Foruden denne
fremrykkede afslutning i hallen blev der dog holdt fast i en lille julefrokost på den oprindeligt
planlagte afslutningsdato tirsdag den 22. december 2020. Den fandt sted hos Dorthe i Nr. Lyndelse, og seks medlemmer deltog og fik ønsket hinanden god jul. Det blev desværre også sæsonens sidste klubaktivitet.
Helle får nu den overskuelige opgave at fortælle om, hvordan det gik OCC-spillerne i deres turneringsdeltagelser i sæsonen.
Turneringer og resultater sæson 2020-2021 ved Helle Eeg Hansen:
 Aarhus Cup, 7.-9. august: Flottenheimerz Mix: 3.-plads.
 Vinder af klubbens Høj Hat 2020-2021: Simon Bønløkke Pedersen.

