
 

 

 

Generalforsamling 

Jægerhuset 

Tirsdag den 17. 

februar 2011  

kl. 19.30 

   

   

Dagsorden 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 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Merete Spangsberg og Niels Rabølle er på 

valg  

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

10. Valg af revisor. 

11. Valg af revisorsuppleant. 

12. Eventuelt. 

 

 

   

1. Valg af dirigent og referent.  

H. V. Jensen valgt som dirrigent og Kim Kongstad som referent 

Dirrigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.  

Formanden refererede til den skrevne beretning og supplerede med forskellige elementer: 

 

- Anderledes tilgang til beretning end tidligere. 

- Hvad er nødvendige aktiviteter og hvad er tilvalgsaktiviteter? 

- Kerneopgaver: Kort, baner, træning, arrangementer 

- Motionsarrangementers omfang i forhold til kerneopgaverne 

 

Debat: 

- Hvor meget skal der betales ekstra i kontingent, hvis vi ikke får indtægterne fra motions-

løb? Kassereren oplyste at det vil betyde ca. dobbelt kontingent under forudsætning af 

uændret medlemstal. 

- Alt for Damerne løbet afvikles på en hverdag og det kræver dermed at en del medlemmer 

bruger en fri/feriedag på det 

- Dirigenten bad om en tilkendegivelse af om vi vil fortsætte med motionsløb. 

- Konklusion på debatten: Vi vil arrangere alle de motionsløb, det kan lade sig gøre uden at 

det går ud over vores evne til at arrangere O-løb og løfte vores forpligtelser i O-

sammenhæng 

- Spørgsmål til problemstilling omkring tilladelse til afvikling af MTB-O i Åløkkeskoven. Er der 

dårligt samarbejde med kommunen? Stævneleder: Skyldes tilsyneladende usikkerhed fra 



kommunens side. Bearbejdes yderligere. 

- Skovadgang er generelt blevet sværere. I forløbne sæson 3 afslag. Røster i DOF mod skov-

puljen. EU regler mod faste prisaftaler mellem DOF og skovejerne. Bestyrelsen opfordres til 

at arbejde for fastholdelse af skovpuljen. 

- Ros til hjemmesiden. Behov for á jourføring af kalenderen. Evt. mulighed for at gøre det 

samtidig med at der lægges aktiviteter på hjemmesiden. 

Bestyrelsen opfordredes til at sikre en entydig ansvarsfordeling omkring hjemmesiden. 

- Ros til bladet. Behov for at mindske tiden mellem trykkeriet og udgivelsen. Redaktøren 

medvirker gerne. 

Generelle tilkendegivelser af at bladet bibeholdes som en papirudgave. Bladets funktion er 

gennem årene gået fra formidling af aktiviteter til mere at være formidler af fortællinger., 

Medlemmerne opfordres til at komme med indlæg om oplevelser i relation til sport, klub og 

andet. 

- Bestyrelsen opfordredes til at lave planlægning med så lang tidshorisont som muligt af hen-

syn til medlemmernes mulighed for at inddrag arrangementer i personlig planlægning. 

- Ros til voksentræning. Tydelig deltagereffekt af den strukturerede tekniske træning. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

Kassereren fremlagde regnskabet 

 

- Faldende omsætning på startafgifter via løbskonto skyldes at betaling til træningsløb i mod-

sætning til tidligere ikke håndteres gennem O-service. 

- Kortsalg er alene udtryk for direkte salg til andre. Kort til stævner er ikke medregnet i den-

ne post, hvilket påvirker stævneresultaterne positivt. 

- Besparelse på klubblad ligger i mindre porto som følge af udlevering af blade ved arrange-

menter. 

- Telefonomkostning er uforholdsmæssigt høj, men dækker over afslutning af abonnement. 

Der kommer ikke fremover telefonomkostninger. 

- Samlet resultat: Underskud på ca. 10 tkr. mod budgetteret overskud på 10 tkr. 

- Spørgsmål: Hvorfor udgiftsføres diverse anlægsaktiver, men ikke det mobile stævnecenter? 

Svar: Det udgør en reel omsætningsværdi, men tænkes muligvis udgiftsført i kommende år 

- Spørgsmål: Hvorfor optages værdipapirer ikke til kursværdi? 

Svar: Det er af nemhedshensyn. 

 

Regnskabet enstemmigt godkendt 

 

4. Planer for det kommende år samt fremlæggelse af næste års budget.  

Formanden refererede til den skrevne plan og supplerede: 

 

- De fleste aktiviteter på samme niveau som tidligere 

- Der satses på at få del i projektmidler til rekruttering og fastholdelse fra DOF bl.a. find vej i 

DK 

 

Kassereren gennemgik næste års budget og supplerede: 

 



- En vis usikkerhed omkring, om bebudet merbetaling til DOF kommer til at ligge på kontin-

gent eller løbsafgift. 

 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.  

Ingen forslag 

6. Kontingentfastsættelse.  

Uændret: 720/480/240 kr./år for hhv. familie, senior og junior eller passiv 

Spørgsmål til definition af familie. 

Kassereren orienterede om, at emnet tages til drøftelse med bestyrelsen. Hidtil har definitio-

nen været, at familie omfatter hjemmeboende børn indtil 21. år. 

7. Valg af formand  

Kim Kongstad blev foreslået og enstemmigt valgt 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Merete Spangsberg og Niels Rabølle er på valg og modtager genvalg for en ny toårig periode. 

Desuden ønsker Louise Løvendahl at udtræde af bestyrelsen, og med Kim Kongstads valg til 

formand, er der behov for yderligere et bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen foreslog nyvalg for en etårig periode af Ellen Skovbjerg og Carsten Lausten 

Alle blev valgt med akklamation 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  

Bestyrelsen foreslog som 1. suppleant genvalg af Tommy Iversen og som 2. suppleant genvalg 

af Lars Peder Ellekilde. 

Begge genvalgtes med akklamation. 

10. Valg af revisor. 

Svend Aage Jensen genvalgtes med akklamation 

11. Valg af revisorsuppleant. 

Steen Egedesø genvalgtes med akklamation 

12. Eventuelt. 

Udmærkelser: 

- Årets bedste: Herre junior stafetholdet  

- Bennike kruset: Katalin Kongstad 

- Årets ungdomsløber(e): Herre junior stafetholdet 

- Guld-Eriks fad: Ingen potentielle modtagere fundet. Kræver 50 års medlemskab  

 

Opfordring til at fremskynde planlægning af vintertræningsløb for at opnå bedre forhandlings-

situation med skovejerne. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21.20 og formanden takkede for god ro og orden 

 

Referatet godkendt     

 

Sted og dato:    Dirigent: 

 

Odense NØ, 18. februar 2011                                H. V. Jensen 


