REFERAT AF GENERALFORSAMLING
i OD-Elevforeningen, den 3. oktober 2020
Formand Kristian Albertsen bød velkommen. Skolens kor sang Gymnastikhøjskolens nye sang.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Efter bestyrelsens forslag blev Lars Mortensen valgt til dirigent. Der blev orienteret om at
generalforsamlingen var blevet udskudt fra 1. maj p.g.a. nedlukningen af Danmark i foråret. Det
blev konstateret at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, trods omstændighederne.
Stemmetællere vil blive valgt hvis det bliver nødvendigt. Punkt 2. c. flyttes til før eventuelt.
2.

a. Beretning om elevforeningens arbejde.
Traditionen tro vil vi gerne starte årsberetningen for elevforeningen med at mindes de OD’ere, der
i årets løb er gået bort. Her vil vi nævne en særlig markant person. Hans Jørgen Lørup, der har
været en af de store ildsjæle i dansk gymnastik og den folkelige idræt gennem mere end 50 år.
Hans Jørgen Lørup var elev i vinteren 1953-1954. Gymnastikken havde en meget stor plads i hans
hjerte og Gymnastikhøjskolen i Ollerup betød særlig meget for ham. Han var meget engageret i
skolen, i elevforeningen og eliteholdet. Blev valgt ind i elevforeningens bestyrelse i 1968 og i
1970 blev han formand. Det var han indtil 1998.
Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig --- Æret være deres minde…………..Tak.
JA – 2020 skulle have været det helt store år for Gymnastikhøjskolen, nemlig 100 årsfødselsdagen der skulle have været fejret med pomp og pragt . Megen forberedelse er blevet lagt
for dagen, men ak – Covid-19 kom i vejen og den 11.marts sprang bomben, da statsminister Mette
Frederiksen lukkede Danmark ned. Ingen havde forestillet sig, at nedlukningen skulle have været
så omfattende og skulle have varet så længe. Eleverne var blevet sendt hjem, bortset fra nogle få
internationale elever der fik dispensation til at blive på skolen, ligesom det ene arrangement efter
det andet blev aflyst.
Vores første helt store arrangement skulle have været den 1.-2. maj 2020. Dette passede perfekt
med en weekend og som den faktiske dag skolen startede for 100 år siden. De mange gode og
spændende ideer til en mindelig og festlig weekend var sat i værk, men den 19. marts 2020
besluttede forstander og formand for skolen og elevforeningen at udsætte elevmøde og fejringen
af 100-års dagen. Den 23. marts 2020 blev det ligeledes besluttet at IGF, International Gymnastik
Festival som skulle have været afholdt på Ollerup i juli 2020, skulle aflyses, da ingen
internationale deltagere kunne rejse til Danmark grundet indrejseforbud, elever fra efterskolerne
var hjemsendt og gymnastikkens opvisninger og stævner herhjemme var blevet aflyst.
I forbindelse med 1. og 2. maj arrangementet havde rigtig mange nået at tilmelde sig og betalt for
festlighederne. På et tidspunkt kunne skolens ledelse se at corona pandemien ville få store
økonomiske konsekvenser for skolen. Derfor besluttede vi, at det var frivilligt, om man ville have
pengene retur eller man ville hjælpe skolen økonomisk i denne svære tid, med at donere sit
indbetalte beløb fra festlighederne. Det var der rigtig mange der gjorde, med det resultat at der står
ca. 140.000 kr. på den konto. Dette vil vi rigtig gerne sige en STOR TAK for.
Skolekredsens årsmøde 3. oktober 2020 bliver afholdt som planlagt, men p.g.a. restriktionerne er
programmet af flere omgange blevet reduceret til det det er i dag. Der var nemlig også i den her

forbindelse planlagt festligholdelse af 100-års jubilæet i dag, med flere indslag samt at det i år er
50 år siden skolekredsen blev stiftet. P.g.a. corona valgte vi at lægge elevforeningens
generalforsamling sammen med skolens generalforsamling hertil årsmødet.
Hvilke jubilæums projekter er så afsluttet : Jubilæumsbogen ”Fra Udkant til Forkant, Kampen om
Gymnastikken gennem 100 år” af professor i idrætshistorie Hans Bonde. Der er allerede en del
som har købt bogen, men der er endnu flere til salg. Vi havde selvfølgelig håbet at der ville være
kommet mange mennesker forbi skolen i 2020, til alle vores jubilæumsarrangementer, men p.g.a.
corona kom der ikke så mange. Bogen er heldigvis aktuel i mange år frem i tiden, ja måske frem
til næste jubilæum. Formidl gerne videre at bogen kan købes via skolens kontor.
Vi havde et ønske om en ny sang i anledningen af skolens 100-års jubilæum. Denne sang er
skrevet af Jens Sejer Andersen. Melodien til sangen er lavet af Jakob Bonderup. Eleverne har
efterhånden sunget sangen mange gange, så den bliver mere og mere kendt efterhånden. Vi har
endda fået sangen i den nye højskolesangbog hvilket vi kan være stolte af. Elevforeningen har
skænket sangen til højskolen i forbindelse med 100-års jubilæet, dette kunne dog ikke blive trykt i
højskolesangbogen. En stor tak til sangudvalget.
Portrætmaleriet af tidligere forstander Jørgen A. Broegaard, forstander i årene 1950 – 1966
sammen med Arne Mortensen, der var forstander i årene 1950 – 1976 er afleveret til skolen.
Maleriet af Broegaard blev afsløret i de gamle stuer ved skolens årsmøde i oktober 2019 af
kunstner Lærke Wuisman sammen med formanden for elevforeningen. Ved arrangementet deltog
også 2 af Broegaards nevøer. Maleriet hænger i de Gamle Stuer sammen med de andre portrætter.
Den Japansk inspirerede have er færdiganlagt med stor hjælp fra Seniorbisserne. Det er blevet
rigtig flot og passer godt ind i omgivelserne. Haven var planlagt indviet i maj 2020, med
deltagelse af den japanske ambassadør m.fl. Men dette er blevet udsat til næste års elevmøde 1.
maj 2021. Der er blevet samlet et anseligt beløb ind fra vores japanske venner som gave til skolen
i forbindelse med etablering af haven. Indvielsen blev udsat fordi vi gerne vil have så mange med
fra Japan som muligt. Stor tak til vores japanske venner for deres bidrag. Tak til Hisa Takai for dit
gode initiativ og arbejdsindsats.
Når man bliver 100 år skal man så have en gave ? Ja, det skal man da. Vi har i elevforeningens
bestyrelse tænkt at det kunne være, at flere medlemmer gerne ville være med i en gave sammen
med foreningen. Det har resulteret i at der ca. 50 medlemmer har givet et samlet beløb på 27.350
kr. Det er meget flot. Hvilken gave skal det så være? Der var mange forslag: Tanken var dog at
gaven mindst skulle holde i 100 år. Gaven måtte gerne være et kunstværk som illustrerede lidt om
Ollerup. Derfor faldt valget på en kendt lokal kunstner nemlig Keld Moseholm, for hans finurlige
skulpturer: Syveren, Bukspring, Hovedspring. Efter generalforsamlingen vil dette blive afsløret i
foyeren.
Gamle gymnastik billeder fra Ollerup er fundet i arkiverne, forstørret og der er fremkommet flotte
motiver med bl.a. den gang man kunne stå på snorlige rækker. Billederne kan købes enten
enkeltvis eller som et samlet sæt med 4 motiver. Billederne kan købes i shoppen. Tak til Ida og
Anders for jeres gode initiativ og arbejde med at nå dertil hvor billeder fremstår i dag.
Seniorbisserne har igen haft forrygende travlt med at pudse, polere, renovere og etablere rundt på
skolen, så deres ambition om, at ”Når Gymnastikhøjskolen i 2020 har 100 års jubilæum, står der
en flot og tidssvarende højskole, som rækker ind i fremtiden”. Det må man sige at det har I nået.
Det er jo helt fantastisk at en højskole har sådan nogle som jer. Kæmpe TAK til alle seniorbisser
og andre der har arbejdet hårdt på at dette kunne nås. Tak til Gudrun og Anker Clausen for jeres

store arbejde og engagement, også med det forberedende arbejde inden seniorbisserne ankommer.
Alle seniorbisser …. skal vi ikke give dem en hånd. Håber at denne seniorbisse tradition kan
forsætte i mange år endnu. Således at alle tidligere OD’er – mand eller kvinde, kan melde sig til
seniorbisseugen, som ud over arbejdsglæde om dagen vil byde på kulturelle oplevelser og
hyggelig samvær om aftenen. Kom og vær med til at gøre en forskel. Stor tak til Gudrun og Anker
for jeres store indsats, både som tovholder ved seniorbisserne og som inspektør par på Baksås,
Nissedal i Norge. På Baksås er der også meget der skal passes og vedligeholdes, dette klarer I flot
med at organisere, så alle der har lyst hjælper til. Har nogen lyst til at komme til Norge, så er
muligheden – som tidligere elev og medlem af elevforeningen, at leje Baksås gamle skole. Bagerst
i Elevnyt kan I se nogle af de muligheder som området i Nissedal byder på. Praktiske
informationer kan I få hos Gudrun og Anker, men booking foregår hos elevforeningens sekretær
Vibeke Henriksen på skolens kontor.
Tidligere elever og medlemmer af elevforeningen har i 2019 søgt OD-puljen om tilskud. Der skal
hvert år til generalforsamlingen fremlægges til hvilket formål udlodningerne er givet til. Her kan
nævnes, at der bl.a. er ydet tilskud til jubilarsammenkomster, going abroad , gavesang ,
elevbilleder foredragssal, maleri Broegård. Under gennemgang af regnskabet vil bevillingerne
fremgå.
Vi har igen i 2019 - og i samarbejde med skolen, udgivet Årsskriftet, hvor der redegøres for årets
særlige aktiviteter og hvor der bringes artikler fra ansatte på skolen samt eksterne skribenter. Vi
har til dette årsskrift valgt temaet ”tid”, hvor både Gymnastikhøjskolen og elevforeningen kigger
tilbage, stopper op i nuet og også forsøger at skabe et fælles fremsyn. Vores Årsskrift høster stor
anerkendelse i Danmark og højskoleverden, da der efterhånden kun er ganske få højskoler der
fastholder traditionen med at udgive et årsskrift. Det vil vi også fremadrettet lægge mange kræfter
i og vi er stolte af at prioritere dette. Tak til vores redaktør, Lærke Helene. Tak til
årsskriftsudvalget, til skolens ansatte for bidrag og til fotograferne for mange fine billeder.
Vi skal have ny revisor i år. på valg er Anders Hulgård. Han har valgt at stoppe efter mange års tro
tjeneste i det tillidsfulde hverv som revisor for elevforeningen. Her skal lyde en stor tak for
indsatsen til Anders Hulgård.
Tak til årgangsrepræsentanterne fra 2018, Marie Sofie Spanggård og Kasper Foss Hansen.
Tak til Katrine Engelund Brønd for din indsats i bestyrelsen. Du har også valgt at stoppe i
bestyrelsen nu.
Tak til skolen, ledelsen, medarbejderne og skolens bestyrelse for godt samarbejde.
Tak til dig Vibeke som elevforenings sekretær, og til elevforeningens bestyrelse for jeres indsats,
samarbejde og samvær.
Og så kan vi ikke lige komme uden om dig Uffe . En særlig STOR TAK til dig, du har jo deltaget
i rigtig mange bestyrelsesmøder sammen med elevforeningens bestyrelser gennem tiderne. Det er
imponerende hvad du har opnået i din tid som forstander på Ollerup, vi har været glade for dit
engagement og din forståelse med det gode og frugtbare samarbejde mellem skolen og
elevforeningen. Vi ønsker dig og Ingrid alt muligt held og lykke med den nye fremtid.
Tak for fremmødet og opbakningen til vores generalforsamling, trods Covid-19 – TAK.
b. Beretning om aktiviteter på OD-Baksås, Nissedal.
Anker Clausen orienterede om OD-Baksås. Vi har været heldige at vi kunne komme til Baksås på
trods af corona-tiden. Norge var åben for indrejse i sommerferien. Kun 2 hold meldte fra p.g.a.
corona. Vi har samlet 2 arbejdshold til 2 uger, men har flyttet turen til juni p.g.a. corona. Der skal
bl.a. ordnes udvendigt, det er 7 år siden sidst. Udlejning af hytten er rimelig stabil, de populære

uger er udlejet 2 år frem. Vi vil gerne have mere udlejning i for- og eftersommer. Vi arbejder på af
lave flere mindre værelser, så der vil være 6 2-personers. Vi opfordrer folk til at booke uden for
ferierne. Tak til bestyrelsen for opbakningen. Tidligere generalforsamlinger ville sælge, men det
går ikke, der er fortsat brug for Baksås.
3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Kristian forelagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål. Herefter blev regnskabet godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Birgit Sørup Heinsen
Katrine Engelund Brøns
Kristian Albertsen
Birgit Sørup Heinsen og Kristian Albertsen blev genvalgt. Som ny ordinært bestyrelsesmedlem valgtes
Morten Dahl Kruse
b. Valg af suppleanter.
På valg er: Anne Mette Rohde
Morten Dahl Kruse
Anne Mette Rohde blev genvalgt som suppleant og Marie Sofie Spanggaard blev valgt som ny
suppleant.
6.

Valg af revisor og suppleant
a. Valg af revisor.
På valg er: Anders Hulgaard
Anders Hulgaard har valgt at stoppe som revisor. I stedet er valgt Bente Lassen Nørby
b. Valg af revisorsuppleant.
På valg er: Kristian S. Skaarup
Kristian S. Skaarup blev genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlemmer i ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup”
På valg er: Lars Kristensen
Lars Kristensen blev genvalgt
7.

2. c. Kort orientering om Gymnastikhøjskolens virke.
(Punktet flyttet fra starten af dagsorden). For jer, der i forbindelse med forberedelse til
generalforsamlingen har læst ledelsesberetningen vil der være en del gentagelser. Elever er det
vigtigste, og det er det, som vi er her for som skole. Gode medarbejdere er altafgørende for at drive en
god skole. Når de to første områder er tilgodeset, så bliver der mulighed for at få gode faciliteter. Det
er vigtigt med en god bestyrelse og bagland: elevforening, seniorbisser, skolens venner.
Elever. De sidste semestre har vi haft disse elevtal: forår 2017: 211, efterår 2017: 130, forår 2018: 230,
efterår 2018: 125, forår 2019: 240, efterår 2019: 158, forår 2020: 250, efterår 2020: 192
(coronarelateret). I de kommende semestre har vi disse tilmeldte elever: forår 2021: 266 (stor
venteliste, mange piger, forår 2022 (44 ekstra elever på 1 døgn den dag Landsstævne 2021 blev udsat
til 2022). Der arbejdes på at forøge elevoptaget, og der arbejdes på at minimere elevfrafaldet. I forhold
til frafald af elever kan der konstateres en positiv effekt af indsatsen. Forøgelse af elevoptag – specielt
til efterårssemesteret har fået højeste prioritet på skolen. Ansvaret for PR og markedsføring er hos

viceforstander. Heldigvis er vi nu fri for de årlige besparelser på vores taxametertilskud. Det var
genopretningspakken på 2½ % og årlige besparelser på 2 %, hvilket sammenlagt gav os en mindre
årlig indtægt på statstilskuddet på godt 2 mill. kr.
Vi har gode medarbejdere, der yder en god arbejdsindsats. De har stor veneration overfor deres skole.
Der er stor forskel på efterår og forår (mest på lærersiden). Der er flere lærere i forårssemesteret end i
efterårssemesteret. På de korte kurser er der mange tidligere elever hjælper der hjælper til. Fremtiden
afhænger af, om der kan rekrutteres lige så gode medarbejdere. Vi har en meget god stand i
bygningsmassen og park f.eks. den nye japanske have. Udover medarbejderne har seniorbisserne
udført et uvurderligt arbejde.
Skolens nuværende prioritering i forhold til hvilke midler, der er til rådighed er: Opbygning af større
likviditet. Færdiggørelse af Idrætshallens ombygning til Arena med speciel hensyntagen til stolesæder
og springudstyr. Optimering af faciliteter til rytmisk gymnastik. OD-hal, scene og Spisesal.
Færdiggørelse af genopførelsen af Ditlevgården med henblik på anvendelse til skole- og
undervisningsbrug.
Vigtigheden af bestyrelse, OD-Elevforening, Skolekreds og venner kan ikke beskrives godt nok. Det
er denne skoles absolutte styrke. Der samarbejdes, der bakkes op, der støttes. Baglandet er ikke en
skødehund. Det er også en vagthund, og I skal være kritiske venner af skolen. I skal fortælle os det,
hvis der er noget, som I mener, at vi kan gøre bedre. Det afspejler sig ikke i en økonomisk vurdering.
Det er goodwill.
Jeg har en hilsen fra Tove og Gunnar Hansen som desværre ikke kunne komme i dag.
Stor tak til alle for gode råd, hjælp, opbakning, donationer og frivilligt arbejde.
Uffe blev opfordret til at skrive sine memoirer. Han lovede at han i hvert fald til videregive sine
erfaringer til den nye forstander. Lige nu er der ingen planer om at skrive en bog. Anker Clausen
udtrykte sin tak til Bodil og Verner Andreassen for deres store indsats med den japanske have. Der
blev spurgt til hvilke tiltag der er tænkt for at få nye elever i efteråret? Der skal laves spændende
studieture og vi opgraderer indsatsen for at få nye elever på de sociale medier. Vi tænker at afholde
flere korte kurser i efteråret for at udnytte den ledige kapacitet, hvis der ikke er fyldt op med lange
elever.
8. Eventuelt.
Formand for Skolekredsen Poul Henning Jørgensen glæder sig over at Lars Kristensen blev genvalgt
til skolens bestyrelse. Tak til elevforeningens bestyrelse for sang, økonomi m.m. Godt at der bliver
gjort noget for at fastholde nye medlemmer. Der blev spurgt om der er en ”arveprins” til
forstanderstillingen? Nej, der er der ikke, vi søger via stillingsopslag.
Birgit takkede for samarbejdet og indsatsen i bestyrelsen til Katrine, Marie Sofie og Kasper.
Herefter sluttede generalforsamling og dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent
Vibeke Henriksen

