
Ordinær Generalforsamling  

i  

Odense Orienteringsklub 

Torsdag d. 14/2 2013 kl. 19.30 i Jægerhuset 

34 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, bortset fra, at der burde have været et 

selvstændigt punkt der hedder valg af formand, hvorfor generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. 

Kim Kongstad (KK) gennemgik hovedpunkterne i beretningen, det meste er som planlagt for et år siden, 

men resultaterne har ikke været som tænkt, ikke mindst deltager tallet til forskellige aktiviteter. Ikke 

mindst divisionsturneringen har været dårligt besøgt, er det noget vi skal prioritere, det kan ikke være 

bestyrelsens opgave at prikke alle på ryggen for at deltage. Vi kan jo godt stille mange når der er behov fx. 

til AFD løbet. Der kommer mange til andespil men ikke ret mange til et klubmesterskab på Stige Ø. Er der 

noget der mangler i forhold til at aktivere folk? 

Preben Chris (PC) ok repræsentation til de første 2. divisionsløb, problemet er at der ikke er nok der tæller 

på damebanerne, så der får vi klø. Til op/ned match svigter halvdelen af klubben og der er 10 der er 

tilmeldt der ikke starter. Opfordring til at man tager sig sammen!  

Lisbeth Skovbjerg (LS) de nye har brug for at vide der er brug for dem, direkte kontakt betyder meget. 

Jakob Q (JQ) man kunne også melde fra. Det samlede aktivitets niveau er nok ikke faldet, men der er flere 

tilbud. 

Ole Balslev (OB) de nye regler gør at man skal studere hvem der er tilmeldt, så folk er fordelt rigtigt 

Allan Grundsøe (AG) det er blevet sværere i de år jeg har været løbs tilmelder. AFD hjælpere er også blevet 

prikket. 

Kasper Tofte (KT) kan være svært at overskue som nyt medlem. 

Niels Rabølle (NR) man kan jo også godt have holdningen at divisionsturneringen er noget pjat. 

HVJ er det noget pjat? 

Svend Åge Andersen (SÅA) selvfølgelig skal vi deltage, mht. prikkeriet var der en ide at der er en 2-3 mand 

der hjælper til med at prikke og få sat holdet 



LS der er en gruppe der kun kommer til træning og en gruppe der kun kommer til træning, kunne være godt 

hvis nogle af de gamle kommer til tekniske træninger for at få kulturoverdragelsen. 

Kurt Madsen (KM) der er jo næsten krav om at hjælpe til til AFD, og derfor er det også en forpligtigelse at 

stille op til divisionsturneringen. 

Claes Ø (CØ) virker som alle er interesseret, kunne man gøre det attraktivt at deltage, fx. fælles transport. 

Rolf Meier (RM) har lidt svært ved at forstå hvorfor det er så vigtigt, har som ny svært ved at forstå det er 

vigtigt, påskeløb burde være vigtigere med en social tur. 

KK det er som forskellen mellem superligaen og 1. division for OB. 

AG ligesom med påskeløbet noget vi har sammen. 

Ellen Skovbjerg (ES) hvad så med den tur i efteråret der blev aflyst 

HVJ tager vi efter divisionsmatchen det har bestyrelsen spurgt om 

SÅA selv nye kan tælle 

RM vi skal passe på ikke at presse nye til for mange aktiviteter 

HVJ konkluderer vi vil gerne det her, vil gerne være med i toppen, det er helt ok at presse på for deltagelse, 

signalet til bestyrelsen er at I må godt være mere udfarende. 

Christian S kunne prøve en weekend tur i forbindelse med divi. 

HVJ så går vi videre med om det er de rigtige ting bestyrelsen spiller ud med. 

LS november ikke så attraktivt til klubtur 

KM var annonceringen god nok? 

HVJ kan beretningen godkendes 

Beretningen enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Palle Møller Nielsen (PMN) gennemgik regnskabet der blev uddelt.  

Aldrig har vi set en bestyrelse der har brugt så mange penge og heller aldrig har vi set en bestyrelse der har 

skaffet så mange penge. Det er et fantastisk regnskab trods underskud på 11.000. 

Havde regnet med flere medlemmer, men det er en landstendens. OOs løbsdeltagelse er faldet, på 

landsplan er det steget. OO har været udtaget til kommunens revision, slutter nok med en lille efter 

regning, man vil ikke betale tilskud til børn under 3 år. 



Træningsarrangementer og løbsarrangementeter giver rigtigt godt.  Motionsløbene: DH løbet lidt mindre, 

men hårdere konkurrence den weekend, AFD væsentligt mere. Klubtøj giver et underskud udfra princippet 

om at tøjet aktiveres når det bliver betalt. 

Udgifter: Den store afvigelse er pengene brugt på at forbedre Jægerhuset. 

Balancen egenkapital på 484.000. 

Gunnar Åskov (GÅ) giver Find vej nogle medlemmer 

KK nej ikke direkte, men en forpligtigelse overfor for orienteringsfællesskabet 

GÅ måske en ide at tilbyde skolekort 

Merete Spangsberg (MS) der kommer et forbundsskole projekt, det er gavnligt med faste poster et godt 

setup også for klubbens medlemmer. 

HVJ bestyrelsen har noteret forslaget. 

LS Fandt ikke nogen kort i Tarup Davinde 

KK ideen er man skal bruge sin telefon. 

HVJ kan regnskabet godkendes 

Regnskabet blev enstemigt godkendt med akkalmation. 

 

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

HVJ vi indleder med budgettet 

PMN gennemgik budgettet, færre indtægter pga mindre arrangementer, udgifterne på diverse og 

Jægerhuset er sat tilsvarende ned. 

VJ spørgsmål til budgettet - ikke tilfældet, planer for det kommende år 

KK vi har været inde på de sportslige resultater, vi skal gøre hvad vi kan for at få flere med. Vi deltager i Find 

vej i, Find vej i dag 13/4 på Stige Ø. skal også have find vej i i Åløkke og Hunderup så det bliver tilgængeligt 

for skolelærerne. Kan allerede nu nævnes vi skal arrangere Påskeløb på Fyn i 2014, vil kræve en del 

planlægning allerede i indeværende år. Vi stiler ikke efter at brænde en masse krudt på nye initiativer. 

HVJ spørgsmål - spørger selv hvad gør vi med den elektroniske tidstagning SI/EMIT 

KK Bliver undersøgt i løbet af i år, finder vi anledning til at gøre noget tager vi det med til næste år, det er 

en betydelig udskrivning. Vil lige reklamere for workshop for tidstagning 10/4 i Jægerhuset, er for alle 

kræver ikke nogen forkundskaber. 

PMN en praktisk bemærkning at EMIT snart gennemfører prøveløb med touch free poster. 



Olav Odgaard (OO) Emit er noget bras så håber vi skifter til Sport Ident, har I nogen ideer om hvor mange 

der skal udskiftes det kommende år. SI enheder dør ikke. 

KK vi brænder ikke 20.000 af på enheder det kommende år. 

HVJ bestyrelsen vil overveje det nøje. 

Ad. 5 Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Ingen 

Ad. 6 Kontingentfastsættelse 

Bestyrelsens forslag: Uændret 

LS en historie at en ungdomsløber der kom hjem og fortalte at det koster 240 kr. at være medlem, 

forældrene troede det var om måneden, vi kan godt sætte kontingentet op, så vi kan spare sammen til 

elektronisk. 

Asger Skovbjerg (AS) kan bruge penge på divisionsturnering 

HVJ er der forslag om at øge kontingentet 

LS Ja latterligt lavt, vi skal have en stigning, dumt at fastholde stigning på 10% ønskes 

SÅA synes vi skal have uændret, vi er velpolstrede, mister vi medlemmer 

HVJ tilkendegivelse 7 ønsker øget kontingent et flertal ønsker uændret. 

RM synes ikke det skal forhøjes der er mange udgifter for nye medlemmer. Desuden er der lang transport 

og udgifter dermed fordi det koster at komme til de fede terræner 

HVJ Andre forslag? Uændret kontingent vedtaget men bestyrelsen overvejer fremtiden ud fra de modtagne 

tilkendegivelser. 

Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valg af formand 

Kim Kongstad er på valg Kim Kongstad er betinget villig 

KK motiverede, har haft æren og fornøjelsen at stå i spidsen i 2 år, har ikke været lige let at få krævende 

arbejde og familie til at hænge sammen. Aftalen er at der skal være større aktivitet i bestyrelsen, ligeledes 

er der aftalt med de relevante udvalg udenfor bestyrelsen at de bliver indkaldt til bestyrelsesmøderne så alt 

bliver aftalt på møderne. Ser ikke en bestyrelse der spræller og kommer med nye tanker, så en opfordring 

til de yngre medlemmer at der kommer et generationsløft i løbet af et par år. Så under de forudsætninger 

stiller han sig til rådighed, men ser gerne kampvalg. 

Kim Kongstad valgt med akklamation 



Bestyrelsesmedlemmer: 

På valg 

Niels Rabølle modtager genvalg 

Merete Spangsberg ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår nyvalg af Steen Vestergaard. 

Niels Rabølle og Steen Vestergaard er valgt for 2 år 

 

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 alt kan debatteres intet kan besluttes 

Steen Vestergaard SV vi skal have finansieret virksomheden, der mangler folk til Dalum-Hjallese 10 marts, 

20 april B-løb i Langesø, 24 maj sprint i Bogense og 6 juni AFD. 

SÅA Kan læse i DOFs beretning at der er kommet to nye aftaler med Skov og Naturstyrelsen samt Dansk 

Skovforening, kan ikke læse nogle steder, hvad den indeholder, er meget interesseret. 

KK CL tager det med til repræsentantskansmødet 

SÅA problem med tilladelse til MTB-O i nærskovene, kan konstatere der har været et MTB løb i Næsby Ådal, 

hvor der blev fræst i terrænet 

Jens Bonnichsen (JB) Takker for opmærksomheden ifm sin 80 års dag. 

HVJ takker for god ro og orden. 

KK takker dirigenten, og traditionen tro blev der afsluttet med et 3 foldigt leve for OO. 

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.00 



 

 

        

Dirigent    Referent 

HV Jensen    Carsten Lausten 


