Generalforsamling

Dagsorden

Jægerhuset
Tirsdag den 16.
februar 2010
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 bestyrelsesmedlemmer.

8.
9.
10.
11.

Louise Løvendahl er på valg
Kim Kongstad er på valg
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.
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:
- Godt klubhus
- Træning, også voksentræningen er kommet i god gænge
- Gode indtægter, som giver frihed
- Problemstilling dukket op i 2009: Private skovejere afkræver betaling, op til 50 kr. pr. deltager, hvilket medfører fravalg af skove og dermed forringet skovudvalg til vinterkarrusel
- Sydkredsen nu med fuldtallig bestyrelse
- O-service vil alene håndtere afgiftsbelagte løb. Enighed i Sydkredsen om det urimelige heri.
Der lægges op til at tage emnet op på repræsentantskabsmødet.
- Forbundet arbejder med strategi, som imidlertid er mest bløde formuleringer og hensigtserklæringer
Debat:
- Beretningen indeholder ikke omtale af korttegning. Kører dette? Formanden kunne berette,
et der altid er behov for korttegnere, men der er god aktivitet.
- Der ønskes hurtigere planlægning af træningsløb med henblik på så tidlig ansøgning til skovejere som muligt.
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Socialt i klubben?
For få medlemmer i aldersmæssigt spænd fra 35 til 45
Andre klubber har f.eks. altid klubtelt og ind i mellem kage eller lign. med til løb
Samlet arrangement til løb, både til etapeløb og udvidet aktivitet i forbindelse med enkelte
løb (klubtur).
Vigtigt med tæt kontakt til nye medlemmer. Ethvert nyt medlem skal tildeles en "mentor".
Der kunne til åbne løb laves en bemandet "henvendelsesordning" med en lille gruppe
Hvordan sikres, at ikke alle skal trækkes læsset altid?
Vigtigt at give tilsagn, når der spørges.
Vigtigt at der spørges. Mange er mindre tilbøjelige til at melde sig frivilligt
Pligt til at skaffe substitut, hvis man selv har forfald.
Forbundets strategiplan. Hvilken indflydelse på OO?
Formanden kommenterede: Meget bløde formuleringer og hensigtserklæringer. Der vil givet
blive behov for drøftelse af betaling. Får vi nok for vores kontingent?
Det pointeredes fra skovudvalget, at det specielt for os er væsentligt med tilstrækkelige
midler i Skovpuljen.
Kommunikation i klubben: Ønske om referater fra bestyrelsesmøder
Ligger fremadrettet på hjemmesiden
Gerne hurtigt svar på henvendelser. F.eks. hurtigt svar på en henvendelse, evt. med melding om forventet svarhorisont.
Lang svartid på henvendelser. Kunne man kort beskrive processen på hjemmesiden?
Bestyrelsen prioriterer at få højnet kommunikations- og informationsniveauet.
Hvorfor er Femina skiftet ud med Alt for Damerne?
Formanden forklarede baggrund:
Kontrakt med Femina udløbet
Oplæg til nye, komplekse kontraktsvilkår og forringet indtjening
AfD henvendte sig med acceptabelt tilbud og professionel eventarrangør
Klubblad skal gerne hurtigere ud i forhold til deadline. Redaktøren gør, hvad han kan!
Klubblad skal fortsat udkomme.

Beretningen enstemmig godkendt
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Formanden fremlagde regnskabet
For første gang i mange år præsenteres et underskud, men det til trods et godt regnskab, da
væsentlige anskaffelser: EMIT-udstyr og klubtøj er direkte udgiftsført og ikke aktiveret til afskrivning.
Regnskabet enstemmigt godkendt
4. Planer for det kommende år samt fremlæggelse af næste års budget.
Skovudvalget går videre med Brahetrolleborg omkring DM Mellem 2012.
Forbedring af parkeringsforhold omkring klubhuset? Der har været dialog med kommunen,
men da krav til udførelse oversteg det, OO finder rimeligt, er det indtil videre indstillet.

Formanden gennemgik næste års budget.
Forslag: Medlemmer kan frivilligt framelde klubblad og dermed spare tryk og porto.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen forslag
6. Kontingentfastsættelse.
Uændret
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Louise Løvendahl er på valg
Kim Kongstad er på valg
Genvalgt 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.
Varmepumpe midlertidigt ude af drift
Vinduer utætte. Kommunen ser på muligheder for udskiftning.
Kommunens rengøring er ikke på forventet niveau. Betaler kommunen for noget, der rent faktisk ikke leveres?
Betjening af Sydkredsens hjertestareter. Kursus? Muligvis Kjeld Frimuth.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21.33 og takkede for god ro og orden
Referatet godkendt
Sted og dato:

Dirigent:

Odense NØ, 17. februar 2010

H. V. Jensen

