Ordinær Generalforsamling
i
Odense Orienteringsklub
Torsdag d. 13/2 2014 kl. 19.30 i Jægerhuset
37 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 formalia er overholdt, hvorfor generalforsamlingen er lovlig og
beslutningsdygtig.
Kim Kongstad (KK) gennemgik hovedpunkterne i beretningen, som er trykt i klubbladet, og koncentrerede
sig om nogle highlights. Et af disse er klubbladet, hvor der er en udfordring at redaktøren stopper, der er
ikke fundet nogen ny, hvorfor bladet pt. ligger på is. Det vil betyde en besparelse, men hvordan skal vi
informere fremadrettet? Klubben fungerer fint i forhold til arbejdsopgaver, vi er landets 4. største klub,
men det kan godt mærkes når vi skal hive hjælpere af huse. Sportsligt hænger vi noget efter, men vi har
bare ikke nogen stjerneløbere pt. Det vi i stedet har kastet os over er det sociale ikke mindst i forhold til
divisionsturneringen hvor der har været flot opslutning. Vi har valgt at sige vi stiller bustransport til
rådighed. Det skyldes vores indtægt fra AFD løbet, der giver det samme som kontingentet. Vi har valgt at
foreslå en kontingents forhøjelse så vi står frit i forhold til indtægterne fra AFD. Vi ved ikke hvorvidt vi har
løbet efter indeværende år. Vi skal også være velpolstret så vi kan nyinvestere i elektronisk tidstagning
uanset hvilket system vi vælger. Vi har ikke en indstilling her og nu til hvad vi skal vælge, men vil undersøge
det i løbet af 2014.
HVJ åbner for debatten, det er her vi kan beslutte og give bestyrelsen gode råd.
Jakob Q (JQ) vi har billigt kontingent vi skal huske vores primære aktivitet er i skoven, kontingentet er ikke
afskrækkende, så det vil være fint at gøre os fri af dem, så vi kan bruge vores ressourcer på vores kerne
kompetence.
Kurt Madsen (KM) vi må ikke glemme den sociale dimension i vores arrangement, man møder hinanden på
en ny måde.
Ellen Skovbjerg (ES) klubtur skal der være det eller hvad er stemningen for det?
Lone H (LH) fint med sociale arrangement så er det let for nye at komme ind i klubben.
LS påskeløb specielt og klubture er noget af det bedste vi kan gøre, godt til ryste sammen.
Torben R klubtræningstur en god ide skal ligge tidligere på året og ikke for langt væk

KK På planlægningsstadiet i år er en klubtur til Als i forbindelse med divisionsmatchen i september.
HVJ kan vi undvære klubbladet?
LS Nej vi skal have noget vi kan give potentielle medlemmer, vi skal have et sted hvor vi kan fortælle de
gode historier, der ikke er resultatformidling.
LH måske også noget info til nye.
ES kan fungere som inspiration til at prøve noget nyt, så man tænker det skal jeg prøve
NB som nyt medlem mangler der videns deling om et konkret emne fx. postdefinitioner. Har selv googlet en
masse for at kunne træne.
Mads M mulighed for samarbejde med DOF?
Niels Rabølle (NR) hvor lang tid går der før et nyt medlem får O-posten.
Det blev tilkendegivet fra flere nye medlemmer at de aldrig har modtaget O-posten, bestyrelsen lovede at
undersøge hvorfor det ikke er sket?
Lone Borg (LB) vil gerne vide mere om at løbe i udlandet
Kasper Tofte Synes det sjove er historier fra oplevelser. Synes vi skal have et mere dynamisk elektroniks
blad, O-posten dækker andre vinkler
KK noget af det der trætter redaktøren er at man skal hive historierne ud af folk.
NB Er rimelig digital har fundet en række inspirerende steder på nettet, og postet på FB, man skal dele
viden, der er godt materiale, folk er meget hjælpsomme, og hjælper gerne.
HVJ konkluderer vi er glade for klubbladet og kede af det stopper, gerne i en elektronisk udgave, så
bestyrelsen har en opgave med at sikre fortsættelsen.
LH vil gerne bidrage, og har spurgt NB om han vil hjælpe
NB vi har gjort os nogle overvejelser og har nogle krav.
KK det er noteret.
HVJ hvad med tidstagning?
JQ det skal være nemt at bruge og nemt for arrangøren.
PMN Der er 58 lande i IOF, 54 bruger SI. Brugervenligheden er bedst hos Sport Ident.
HVJ kender en der hedder HV der synes det samme.
KK Svendborg har besluttet at købe en prøvepakke. Udfordringen er at vi idag har 100 enheder og kan
arrangere løb med vores eget udstyr.

NR Det afgørende er ikke den dims man har på fingeren, det skal være lige let.
KT har ikke nogle præferencer, har set emit har en ny løsning med touch free.
KK Sydkredsen har en fælles materiale vogn der er Emit, hvorfor de fleste klubber i kredsen bruger samme.
Olav Odgaard Mener det er mere end en prøvepakke Svendborg har købt de har afsat 50.000, har indkøbt
til en grønlandsk klub 70 enheder for 55.000. En SI enhed koster kun det halve af Emit.
KM man kunne godt bruge noget af kasse beholdningen
NB Er det ikke nemmere at løbe med det de andre gør
LS Der står i beretningen det skal være til næste år
TR Synes vi mangler noget faktuel viden
HVJ bestyrelsen må gerne lave en kalkule på hvad der er rentabelt og et ordentligt oplæg til næste GF.
HVJ nu har vi været igennem bestyrelsens, men jeg faldt over LS beretning hvor der er nogle spørgsmål
LS Kunne være fint hvis vi kunne lave en rigtig god teknisk træning også for dem der er lidt ambitiøse, og
måske med lidt mere stabil trænerkraft.
ES det er hårdt at stå med det hver torsdag, det er helt afgørende der er en fast person for u-løberne så der
er en gennemgående person.
KT Det har klart virket bedst i den periode der har været en fast træner. Et fat element virker bedst.
Claes kunne man ikke bruge nogle af klubbens midler til en fast træner?
KK vi har brugt nogle af klubbens midler til det
KM man skal nok prøve at separere ungdom og voksne igen
LS det har ikke skortet på økonomisk velvilje at betale trænerne. Men det er hårdt.
ES Ville hjælpe hvis der man vidste posterne er sat ud, så man ikke skal tænke på det.
MM kunne man ikke lave en postudsætningsordning ligesom der er kageordning?
KK god pointe
Jane Ejby har haft stor gavn af at løbe med ungdomsløberne har stort udbytte af at løbe med ungdommen.
ES Min holdning er at adskillelse ikke skal være for de voksnes skyld, men for børnenes skyld.
LB hvem kører så ynglet?
LS Helt praktisk plejer det at være forældrene så de også kommer ud at løbe, de bliver også sendt ud og
løbe.

JQ skal vi ikke blive bedre til at adskille børn og voksne til træningen, så vi fortsat udnytter samme træning.
KM man skal overveje hvordan man adskiller træningen
JQ man kan ikke lave samme tekniske træning til børn og voksne
LS i min drømmeverden har vi en træner for hver gruppe men som kan skille grupperne
Finn Mollerup Jeg synes stadig vi skal snakke med vores naboklubber om vi ikke kan lave noget sammen? I
trekants området vokser de.
HVJ jeg er sikker på bestyrelsen har noteret sig holdningerne
LB Jeg er en gammel kone, kender andre gamle fra Fåborg og Svendborg, og har fundet ud af det kan betale
sig for klubben at have os gamle usynlige til divisionsmatcherne, kan man finde på noget for at fastholde
kvinderne.
LS har tit tænkt på om vi skal lave en gule ærter klub for kvinder
LB forslag om man kan starte med at sende de gamle afsted da vi bruger 30 min længere end alle andre.

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. Der skal andre til at hjælpe ikke mindst
løbstilmelder og kontingent opkræveren Allan Grundsøe og Erik Andersen der fakturerer kortsalg.
Kontingenter lidt under, tilskud kommune under budget, trænings arrangementer giver pænt men mindre
end 2012 hvor vi havde DM, motionsløbene giver mere end i 12, klubtøj pæn indtægt. Udgifter kontingent
DOF er dyrt, ungdomsudgifter mindre end budget, medlemsaktiviteter et stor beløb dækker primært
divisionsmatcherne med startafgifter og buskørsel. Jægerhuset er vi pålagt 10% afgift til kommunen.
Beregnervognen afskrives 10.000.
HVJ spørgsmål til regnskabet?
KM er kommunens tilskud i henhold til lovgivningen?
PMN ja
KM kortregnskabet er det inklusive vores egne arrangementer? Nej det er kun udenbys salg
LS bemærkede at startafgifterne er faldet uhyggeligt meget er det korrekt at vi er blevet mindre aktive
PMN er nok ca. det samme da divisionsmatcherne ikke er med i det beløb

AG vil tjekke flueben i o-service for at sikre alle får bladet.

HVJ kan regnskabet godkendes?
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med akklamation.

Ad. 4 Planer for det kommende år samt forelæggelse af næste års budget
HVJ vi indleder med planerne
KK opsummering af det trykte, vi skal lave påske der er allerede 50-70 tilmeldte hjælpere fra OO, vi skal
have lavet undersøgelsen om det elektroniske tidtagning.
HVJ ingen bemærkninger så går vi videre med budgettet
PMN gennemgik budgettet, budgettet risikerer ikke at holde det det udgår fra uændrede kontingenter,
men ellers ikke så mange bemærkninger da der er skævet til det gamle regnskab og hvad der plejer at ske,
dog er klubbladet grundet manglende redaktør sat ned til 5.000, påskeløb gør at løbs arrangementer er sat
til 30.000
HVJ spørgsmål til budgettet?
ingen
Ad. 5 Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen
Ad. 6 Kontingentfastsættelse
KK Vi tager skridt til at vi kan frigøre os fra afhængigheden fra den indtægt vi har haft fast, gennem at vi
øger kontingentet. Bestyrelsens forslag forhøjelse med 25 % således at en senior stiger fra 480 til 600,
ungdom fra 240 til 300 og en husstand fra 720 til 900 kr. Oplægget er at lave samme øvelse til næste år, vi
har kun optioner fremadrettet så vi undgår hermed mere drastiske stigninger.
KT Har ikke noget imod forslaget, men synes en fordobling er meget. Argumentet med billig kontingent er
nok rigtig men brugerbetalingen gør at sporten bliver sammenlignelig med de andre år
KK Der ligger det i det at vi ikke kan være sikre på indtægten fremadrettet, der er ikke fremgang at spore
for løbet.
KM Der hvor man skal passe på er med de passive, de får ikke noget for stigningen,
JQ Det her er en risikovurdering af at vi sandsynligvis ikke kan regne med den samme indtægt fremadrettet.
HVJ kontingent er det mindste, men kørsel og startafgifter gør at det for min del er dyrere end at spille golf.

LS Kan ikke huske hvornår vi har sat kontingentet op.
FM man kunne også lade ungdommen hvile, der er ikke noget der vælter hvis vi mister et løb.
HVJ er det jeg hører dig sige 250,- kr., hvad siger bestyrelsen
KK Har ikke nogen stor betydning indtægtsmæssigt
AG Det kan ikke bero på at det har ligget fast i 10 år, men i husstandskontingentet er inklusive juniorer så
det vil give et problem
LB hvis juniorerne skal have det billigt skal de gamle også, og derfor vil jeg foreslå det skal være lige for alle.
ES ungdom får meget i tilskud så de får også meget for pengene.
HVJ fastholder bestyrelsen sit forslag, andre
KM seniorer 610, passive 240, ungdom 300, familierne 950.
HVJ Vi har nu 2 forslag sætter først KMs forslag 2 stemmer for, hvem går ind for bestyrelsens forslag 35
stemmer for.
Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer:
På valg
Carsten Lausten ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår nyvalg af Mads Mollerup Benfeldt
Ellen Skovbjerg ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår nyvalg af Lone Fyhn Olesen
Mads Mollerup og Lone Fyhn Olesen er valgt for 2 år med akklamation

Ad. 8 Valg af bestyrelses suppleanter
Tommy Iversen 1. suppleant og Lars Peter Ellekilde 2. suppleant
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
KT har et spørgsmål af historisk interesse, har hørt der er et jubilæumsnummer, hvor man kan læse om
klubhuset.
Det findes
LB ønsker et lille kort man kan have i lommen som man kan dele ud til interesserede man støder på
SVJ Hjemmesiden er der et punkt der hedder Jægerhusets historie, det har stået i 4 år er det Palle og Klaus
Juel
Steen Vestergaard nu har vi vedtaget en kontingentstigning, vi mangler hjælpere kunne ønske om der ikke
er nogen der vil byde ind med hjælp til DH løbet 9/3.
CL opfordrede til at man bakker op om AFD 5/6 og tager 5-10 flyers med til naboer, venner og kolegaer
LS mangler hjælpere til kiosken gerne yngre
AG vi mangler stadig lidt hjælpere på enkelte funktioner, så I må gerne tilmelde jer til mig.
NR De 2 største løbsarrangører er OGF og FIF, de arrangerer Odins Bro løbet, kommunen har bevilliget
250.000, synes det er mærkeligt, er der andre der synes det samme?
Det var der enighed om
HVJ takkede for god ro og orden, og håber bestyrelsen har fået noget at arbejde videre med.
KK takker dirigenten, og traditionen tro blev der afsluttet med et 3 foldigt leve for OO.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.40
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