Ordinær Generalforsamling
i
Odense Orienteringsklub
Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset
36 stemmeberettigede tilstede.
Ad 1 Valg af dirigent
HV Jensen (HVJ) blev valgt med akklamation
Ad 2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
HVJ takkede for valget og udtrykte ønske om en god generalforsamling så bestyrelsen kan få input til det
kommende arbejde. Konstaterede at formalia er overholdt, hvorfor generalforsamlingen er lovlig og
beslutningsdygtig.
Formanden Kim Kongstad (KK) supplerer det udsendte. Formen af beretningen er konventionel, så også
dem der ikke har sin daglige gang i klubben kan få et indblik. Vi har været aktive både løbsmæssigt og ved
arrangementer. Mest synligt når vi stiller 90 mand til AFD løb en hverdagsaften. Udtryk for at vi er vant til at
få noget til at ske, og kan koordinere indsatsen. Men det gør at vi igen skal drøfte skal vi bruge de
ressourcer på at arrangere motionsløb, det giver ressourcer og det tager ressourcer, så det er vigtigt. Årets
AFD løb er det sidste vi har en bindende aftale om. Bestyrelsen går efter forlængelse med mindre
forsamlingen ønsker andet. Det andet vigtige punkt er klubhuset. Det skal vi værne om.
Jægerhusforskønnelses udvalget har taget hul på hvad der skal gøres, men bestyrelsen synes at huset er
super vigtigt for klubben.
HVJ vil supplere med at det er velstruktureret beretning, nu tager vi debat om beretningen herunder de 3
individuelle beretninger fra 3 udvalg. Vigtigt at komme frem med hvad I har på hjerte, ris, ros og forslag.
Hvad med de alternative arrangementer som bestyrelsen ønskede opbakning til?
Finn Mollerup (FM): Vil gerne rose bestyrelsen for det høje aktivitetsniveau både ungdom og voksne, samt
det sociale ifm tirsdagstræning. Også ros til arrangementsudvalgsformanden.
Svend Åge Jensen (SÅJ): Vedr. Jægerhuset og onsdagsholdet. Onsdagsholdet er pensionister, millionærer og
godtfolk. Mødes hver anden onsdag til hygge og lidt arbejde. Pt. består holdet af 11 pers. Frivilligt men ikke
oprydning. Man oplever at nogen stiller en bunke brugt materiel til forventet oprydning så der skal ryddes
på plads! Det er også SÅJ man skal henvende sig til hvis man vil have kode til klubhuset. Koden skal være på
min 6 tal og ikke tlf. nr. eller fødselsdato.
Lisbeth Skovbjerg (LS): Vi skal nok være dygtigere til at rydde op!
HVJ sammenfatter vi rydder op, onsdagsholdet gør det ikke, og vi skal fortsætte med at arrangere
kvindeløb.

KK: VI er blevet indmeldt i Dansk Cykel Union, motion, det skal formelt besluttes på generalforsamlingen.
Pga. nogle cyklende motionister der vil køre vintercup, giver også mulighed for at tegne individuelle licenser
til at køre MTB eller cykelmotion.
FM Skal reklamere med det på hjemmesiden, kan give flere medlemmer. Økonomisk incitament da
individuel licens koster.
LS Hvad har vi så at tilbyde
FM Kan give penge i kassen
KK Skal være et supplerende tilbud. Skal også noteres vi er medlemmer af DAF.
HVJ Hvad med træningsløbene i november-december?
Merete Spangsberg (MS) Kan kun støtte op, udfordringen er nogen der vil stå for det.
Allan Grundsøe (AG) God ide, god lejlighed til at indvie nye i banelægningens mysterier. Kunne måske finde
en anden til at koordinere
LS Kunne godt forestille sig nogle af de nyere med et par år på bagen.
HVJ Er ikke helt opdateret på vision 2015.
KK Vi har tilsluttet os DOFs satsning 2015 der handler om synlighed og rekruttering. Kunne fx være simple
træningsløb i november-december. Der er et setup vi skal efterleve, som understøttes af forbundets
generelle aktiviteter. Et af områderne er Findveji projekterne. Ensartet så man kan få fat i kort og bane,
uden nødvendigvis at skulle have fat i en orienteringsklub. Væsentligt i konceptet er også at der er
systematik til at tage sig af nye medlemmer i form af mentor og træning. Skal gerne give synlighed om
sporten.
MS Vi skal være i stand til at imødekomme hvis der pludselig står 30 nye. Derfor er mentorordning vigtig.
LS Det eneste rigtige, gerne nogen der også er lidt udfarende.
MS Nu sidder der nogen der er startet indenfor det seneste år er der noget vi kan blive bedre til.
Jenni Volmar (JV) Kommer fra Silkeborg hvor man havde 3 introaftener med specifik undervisning, kunne
godt bruge nogle aftener med lidt mere undervisning.
Ellen Skovbjerg (ES) Som en del af træningen eller en aften som sig
JV del af træningen
HVJ der er en speciel dag?
KK 28/4.
AG Den model kørte vi for nogle år siden, der kom masser, men de blev ikke fastholdt.

Sara Kunne godt bruge at få at vide hvad stævne betegnelserne dækker over. Vil gerne til en masse løb for
at lære noget.
Klaus Juel (KJ) Vigtigt at få oplært nogle nye banelæggere i det hele taget, svært at lære at lave baner, så vi
har til vores åbne løb. Opbakning til AFD, vigtigt for økonomien og den bevægelsesfrihed det giver for
klubben økonomisk. Vi skal ha nogle eliteløbere så vi kan bruge nogle penge
Inge Jensen (IJ) Blank på den ny teknologi, hvad med introkursus så også ældre rutinerede kan lære at
bruge ny teknik.
KK Kunne fx holde kursus fx ifm banelægningskonkurrencen.
KJ et par klubaftener kunne være godt.
LS Kan bare lave en konkurrence i klubben
HVJ har konstateret at formanden har noteret.
Steen Vestergaard (SV) Nye banelæggere til Fynsk 5-dages, ny assisterende banelægger, mail vedr. Lunge
Bjerge har givet god respons. Mandskabstunge arrangementer DH løbet og AFD vigtigt. Er målløs over at se
så mange til torsdagstræningerne, nogen der ved hvorfor de er kommet. Vigtigt der er et tilbud hver
torsdag.
LS Væsentligt at få nye ind på de tunge poster til de forskellige arrangementer.
AG Transport af ungdom til stævner. Har vi tænkt på hvordan vi skal få ungdosmløberne ud til rigtige løb?
Generel afmatning.
LS Dovenskab og teenageslaphed.
Asger Skovbjerg (AS) Vejret har stor betydning! Vigtigt at hvis der er en der tager med trækker han resten
med
HVJ Andet?
Beretningen enstemmigt vedtaget.
Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Palle Møller Nielsen (PMN) gennemgik regnskabet der blev uddelt. Der udviser underskud på 31000. Ikke
tilfredsstillende, men når vi ser på hvorfor det ser ud som det gør, så er det ikke så galt endda. Kontingent
fremgang (medlemsfremgang), Lidt større tilskud fra Odense Kommune, træningsarrangementer status
quo, Løbsarrangementer mindre pga. vi ikke har haft DM, kortregnskab giver underskud, kantineregnskab
uændret, DH løbet uændret AFD væsentligt mindre, salg af klubtøj belaster negativt. Princippet i klubben er
at når pengene har forladt kassen bliver de udgiftsført, og derfor. Aftalen med SSport for 2012 er
anderledes strikket sammen. Kursgevinst, der er solgt Sydbank aktier der hidtil kun har været bogført til
nominel værdi.

Udgifter: DOF større pga. højere kontingent og flere medlemmer, ungdom uændret, elite/senior mindre,
administration uændret, mobilt stævnecentret, løbsmateriel, diverse posten
Underskrevet af revisor
HVJ Spørgsmål til regnskabet. Vil godt starte selv, hvad ligger der af værdier i klubtøj
PMN 15-20000
HVJ Andet?
Regnskabet blev enstemigt godkendt.

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet, for spisepause samt uddelinger af årets priser:
Årets Bedste: Inge Jensen
Bennike fadet: Tommy Iversen
Årets ungdomsløber: Jakob Mollerup

Ad. 4 Planer for det kommende år samt forelæggelse af næste års budget
HVJ deler i to planer for sig og budget for sig.
KK Vi var inde på det under beretningen, når jeg går til oløb hvad er det så der er fedt? Fedt at vinde opnå
topresultater, men fællesskabet det vigtigste i klubben, fælles oplevelser. Vi må erkende vi ikke har en elite,
men vi er en breddeklub. Det er det vi lægger vægt, vi er en klub der sætter bredden i højsædet. Men vi har
midlerne til at understøtte hvis der kommer en elite. Vi skal gøre det der er det særlige ved at dyrke osport
i Odense Orienteringsklub, det er at vi er en forening. Billigt kontingent men prisen er at man selv leverer
en indsats. Konkret udmønter det sig i de aktiviteter der er skildret. Der er pt. 58 tilmeldt til påsketur stadig
12 pladser tilbage. Billig overnanting billig mad. Bliver lavet plan så alle skal lave noget.
HVJ tak for introduktion, åbent for debat.
IJ Der vil være stor tilslutning hvis der bliver en gentagelse.
HVJ Har hæftet sig ved 2 findveji projekter, hvor langt er vi med det, skal bruges til d. 28/4.
KK deler bekymringen. Men tror der snart kommer en aftale med kommunen. Banerne er lavet. Det andet
projekt er Tarup-Davinde, hvor det også næsten er faldet på plads. Koordinationsmøde på lørdag.
HVJ Åløkke og Hunderup?
KK Vi demonterer det gamle og sætter nye.
LS Hvordan bliver det kendt

MS 28/4 bliver markedsført lokalt og landsdækkende, men vi skal også lave noget lokalt.
HVJ Man skal ikke være bange for at sende pressemeddelelser. Andet? Spændende med
påskearrangementet, status?
KK Sjovt forløb. Men til sidst klart at de fynske klubber tager den sammen. Hver klub har sit arrangement.
Per Filskov overordnet stævneleder, hver klub skal så ha sin egen stævneleder. Skal foregå på Sydfyn. Kan
måske bane vejen for yderligere fynsk samarbejde.
AG Hjemmesiden, ved at være tiden at få den gennemgået, den er lidt uoverskuelig, svært at finde rundt.
Måske kun en linje i nyhedsoversigten, så nyhederne fylder mindre.
Mads Mollerup (MM) Man kan sætte en slideboks ind for at skabe bedre overblik, så de kører i ring.
HVJ OO Siden er langsom om at komme op.
SÅJ Billederne af OPI`erne bør udskiftes.
HVJ Andet ellers held og lykke til bestyrelsen.
Regnskab
PMN Forudsætter uændret kontingent og uændret medlemstal. Lavere tilskud, træningsarrangementer
uændret, løbsarrangementer forsigtigt sat lavt trods vi har DM. AFD højere men endda lavt sat idet vi nu
bliver provisionslønnet. Salg af klubtøj er svært at forudsige noget om, men anslået tal.
Udgifter: Lavere administration, mere på Jægerhuset, hvor der er afsat penge til en del af forskønnelsen.
Resten tages fra formuen.
Dermed balancerer regnskabet.
HVJ spørgsmål
SÅJ Betaling til kommunen, hvor står det
PM Jægerhus eller diverse
HVJ hvorfor ikke budgettere med underskud
PMN Går ud på et
LS Forventer vi rydder kontoen ved at købe Trimtex for SSport pengene
KK Vi vil se hvad Jægerhuset løber op i og så evt. tage det på kontingentet til næste år
HVJ konstaterede at planer og regnskab er taget til efterretning
Ad. 5 Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen

Ad. 6 Kontingentfastsættelse
Bestyrelsens forslag: Uændret
HVJ Andre forslag? Uændret kontingent vedtaget
Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ellen Skovbjerg og Carsten Lausten modtager genvalg for 2 år
Genvalgt
Ad. 8 Valg af bestyrelsessupleanter
Tommy Iversen 1. suppleant og Lars Peter Ellekilde 2. suppleant blev genvalgt
Ad. 9 Valg af revisor
Svend Aage Jensen modtager genvalg
Genvalgt
Ad. 10 Valg af revisorsuppleant
Steen Egedsøe modtager genvalg
Genvalgt
Ad 11 Eventuelt
HVJ her kan ikke vedtages noget men bestyrelsen kan få et godt ord med på vejen
KJ Forskønnelsesudvalget har drøftet møblementet. Men hvis vi skal købe noget der kan holde bliver det en
større udskrivning, men borde og stole males entrecitgråt, plader i lysere grå farve. Hynderne uændret da
det er godt stof af god kvalitet, sendes til rensning. Alt skal ned af væggene. For at gøre det mere farverigt
skal der opsættes en 3-4 kollager på et stort lærred. Alt skal renoveres, kommunen giver materialer. Pejsen
er hyggelig og tager plads, men kræver en anden konstruktion af huset, da den er bærende, der skal sættes
stolpe op i stedet. Det skal synliggøres det er Odense Orienteringsklub der har huset, der skal sættes skilt
op på omklædningsrummet. Skilte ud til vejen.
HVJ erklærer generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden.
KK takker dirigenten, og traditionen tro blev der afsluttet med et 3 foldigt leve for OO.
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