Generalforsamling

Dagsorden

Jægerhuset
Tirsdag den 24.
februar 2009
kl. 19.30

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens ar-

bejde i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

godkendelse.
4. Planer for det kommende år samt fremlæg-

gelse af næste års budget.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og med-

lemmer.
6. Kontingentfastsættelse.
7. Valg af formand Carsten Lausten er på valg
8.

9.
10.
11.
12.

og villig til genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Niels Rabølle er på valg og villig til genvalg
Gerhard Jensen er på valg og ønsker ikke
genvalg
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent.
Som dirigent foreslog bestyrelsen H. V. Jensen, og som referent Kim Kongstad. Begge blev
enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet der har været indrykket indkaldelse i de to seneste udgaver af klubbladet Odense Orientering i hhv. november
2008 og januar 2009.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
Dirigenten bemærkede, at bestyrelsens beretning ekskl. regnskab fremlægges under ét.
Formanden gennemgik beretningen, som findes optrykt i seneste nummer af Odense Orientering.
Han understregede især behovet for flere kræfter til de gennemgående opgaver, f.eks. TRU
og bad om generalforsamlingens bud på muligheder, herunder betaling til visse funktioner.
De fremførte punkter kastede en del debat og forslag fra de fremmødte medlemmer af sig.
Omkring betaling for visse funktioner, udtryktes generel skepsis i forhold til værdien af betaling og risikoen for, at det fører yderligere krav om betaling med sig.
Klubben er lige nu, i kraft af god indtægt fra Feminaløbet, i stand til at påtage sig økonomiske
forpligtelser til aflønning, men forsvinder denne indtægt, vil denne mulighed forsvinde.
Bestyrelsen må, såfremt der opstår konkrete behov eller muligheder, opstille en plan med
omkostninger og fordele/ulemper til næste generalforsamling

Generalforsamlingen bad bestyrelsen undersøge muligheder for tættere samarbejde med de
øvrige fynske klubber for herigennem at optimere behovet for ressourcer til de tunge, tidskrævende funktioner.
Endelig blev det fremført, at bestyrelsen med fordel kunne tilskynde til bedre ressourceudnyttelse ved at få planlagt og aftalt aktiviteter i god til, f.eks. kunne vintertræningsløb med fordel planlægges i foråret i stedet for som hidtil, hvor vintertræningen aftales efter sommerferien.
Der var ingen tilslutning til at arbejde mod nedlæggelse af kredsene, og det fremførtes, at
kredsene bl.a. er væsentligt forum i forbindelse med planlægning af B og C løb og herunder
også divisionsturnering.
Efter drøftelse konstateredes, at der vil blive arbejdet mod genetablering af TRU, og når dette
genopstår så også arbejde hen mod genindførelse af efterårstræningsløb, primært november
- december.
Julefrokosten er nedlagt og søges erstattet af nytårskur, som også træder i stedet for Nytårsløb. Mere annoncering af Nytårskur ønskes.
Sluttelig blev bestyrelsen bedt om at få hjemmesiden gjort fuldt opreationsdygtig igen. I tilfælde af ressourcemangel, kan noget af formuen/overskuddet med fordel anvendes til at købe
assistance.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen beretning med akklamation.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Omkostninger til klubbladet Odense Orientering er steget væsentligt i pris, hvilket skyldes nye
vilkår for trykning.
Det blev i den sammenhæng forslået bestyrelsen at overveje at tilbyde medlemmer at fravælge klubbladet om så ønsket.
Det reviderede regnskab blev godkendt med akklamation.
4. Planer for det kommende år samt fremlæggelse af næste års budget.
Formanden fremlagde planerne, som bl.a. omhandler:
Etablering af TRU
Påsketur
DM i Silkeborg med fællesovernatning
Feminaløb og - fest
Nytårskur
Kassereren fremlagde budget med forventet resultat som indeværende år.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen indkomne forslag
6. Kontingentfastsættelse.
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent blev vedtaget med akklamation.
7. Valg af formand Carsten Lausten er på valg og villig til genvalg.

Formanden blev genvalgt med akklamation.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Niels Rabølle er på valg og villig til genvalg
Gerhard Jensen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Niels Rabølle og nyvalg af Merete Spangsberg.
Begge valgtes med akklamation.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen foreslog som 1. suppleant Tommy Iversen og som 2. suppleant Lars Peder Ellekilde.
Begge valgtes med akklamation.
10. Valg af revisor.
Bestyrelsen har indgået aftale med den nuværende revisor, Palle Møller Nielsen om fremadrettet at varetage kassereropgaven, uden samtidigt sæde i bestyrelsen.
Som ny revisor foreslog bestyrelsen Svend Aage Jensen, som blev valgt med akklamation.
11. Valg af revisorsuppleant.
Idet den hidtidige revisorsuppleant netop var blevet valgt som revisor, foreslog bestyrelsen
nyvalg af Steen Egedesø, som valgtes med akklamation.
12. Eventuelt.
Muligheder for MTB-O blev drøftet og Jørgen Løvendahl tilkendegav interesse for at gå mere
ind i sagen.
Efterårstræningsløb bør kunne afvikles i fynsk samarbejde.
Onsdagsklubben i dialog med kommunen om energisyn
I OK West haves en postudsættercykel. Kunne noget lignende tænkes i OO?
I 2010 afvikles i Helsinki, Stiockholm , Oslo og - Odense et Nordic Orienteering Tour i sprint.
Flakhaven 24. juni. Formand i gang med diverse forhandlinger.
Husk:
KM Nat 4.- marts i Marienlund (Kolding)
Divisionsmatch i Tybrind 22.03
Klubtur i Påsken
Dalum Hjalleseløbet 11.04.
Lunge Bjerge 5.05.
Femina løbet - Deltagere!!

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21.30 og takkede for god ro og orden
Referatet godkendt
Sted og dato:

Dirigent:

