Ordinær Generalforsamling
i
Odense Orienteringsklub
Torsdag d. 26/2 2015 kl. 19.30 i Jægerhuset
23 stemmeberettigede tilstede.
Mødet indledtes med et minuts stilhed for 2 mangeårige medlemer Poul Madsen og Karen Lise Andersen
der begge var gået bort i det forgangne år.
Ad 1 Valg af dirigent
Palle Møller Nielsen (PMN) blev valgt med akklamation
Ad 2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
PMN takkede for valget og udtrykte. Konstaterede formalia er overholdt, hvorfor generalforsamlingen er
lovlig og beslutningsdygtig.
Kim Kongstad (KK) beretningen har været at læse på hjemmesiden. Gennemgik hovedpunkterne i den.
Divisionsturnering vi er blevet en elevator klub, træningen fungerer fint der er stor deltagelse, opfordrede
til at støtte om hvis der er brug for hjælp. Korttegning vi har en god og stabil stab, vi skal bare sørge for at
få nogle nye ind. Arrangementer har vi haft de sædvanlige arrangementer, men ikke mindst påskeløbene
der blev afviklet i et flot samarbejde med Fåborg og Svendborg kunne være løftestang til et nærmere samarbejde mellem de fynske klubber. Dalum Hjallese løbet blev afviklet for foreløbig sidste gang, der har
været stor tilfredshed med løbet, men deltager tallet er faldende. AFD igen afviklet med stor succes, vi har
forlænget aftalen med AFD for yderligere 2 år, det skyldes ikke mindst vi kan levere et kvalitetsarrangement. Gymnastikken er også kommet i faste rammer med god tilslutning. Skovadgang har vi et godt forhold
til skovejerne, men mødes med krav om betaling også for træningsarrangementer. Skovejerne er klemt på
indtjeningen.
PMN åbner for debatten, det er her vi kan beslutte og give bestyrelsen gode råd.
Gunnar Åskov (GÅ) hvad koster det at løbe i Langesø på lørdag
PMN jeg har betalt, men vi holder det inden for egne rækker i første omgang.
Niels Rabølle (NR) Vi får det til en fair pris, klubben dækker da vi ikke har kunnet nå at annoncere det i
forhold til de andre klubber.
KK Noget af det der tricker Langesø er at Nordfyns Kommune ikke vil være med til at dække skovgæsternes
omkostninger.
Lisbeth Skovbjerg (LS) Kan forstå det der er stor belastning, vi må se hvad det løber op i, om 5 år bliver det
sådan over alt

Inge Jensen (IJ) konstaterer der er en fejl i beretningen under resultater står der 2013 og ikke 2014.
Jørn Esbensen (JE) Hvad får man ud af torsdags træningen - er der nogen der bliver orienteringsløbere. Oløb er en individuel sport og en klub med 230 medlemmer burde der være nogen der har talentet.
LS Vi har i hvert fald ikke fostret nogle eliteløbere. Hvis der dukker et talent op I Odense, vil de lande i Århus
i løbet af nogle år.
KK Vi må erkende at tiden er anderledes idag end det var for 20 år siden. Hvis man er lidt elitær flytter man
til Århus.
Carsten Djursaa (CD) Fine træninger, der er ikke elitefokus, men der er kommet et løft i kvaliteten af
træningen, og vi har det rart, og det giver medlemmer.
Kurt Madsen (KM) Vi har et problem at vi ikke kan fostre eliten, har det fint med at OO er nederst i
fødekæden. Kunne måske bruge nogle penge på en fast trænerstab.
Carsten Lausten (CL) tiden er en anden, vi skal se på om ikke vi kan blive bedre til at få de aktive
medlemmer vi har ud og løbe nogle flere åbne løb.
KK Takkede for input, vi har midlerne hvis der er behovet og nogle der vil mere.
JE Jeg trænede selv, jeg prikkede en 10-12 poster ind hjemmefra.
LS Er ikke i tvivl om at bestyrelsen vil bakke op hvis mulighederne er der. Hvis der kommer 30 pers er der
nød til at være 2 trænere så man kan dække spændet fra bedste til den nyeste.
NR i bestyrelsen sukker vi også over manglende resultater, I gamle stjerner var jo ildsjæle der satsede alt
selv.
KM Hvad vil de unge ha, de vil ha andre i nærheden at træne med, det sociale skal være på plads.
PMN andet? Hvad med klubbladet?
NR man savner det for hyggens skyld
Torsten Boe (TB) Savner det som et samlende element, samt historierne.
Klaus Juel (KJ) Det kunne være der skulle være en indsparker der kan få dem der er afsted til at skrive på
hjemmesiden.
PMN Er medlem af en anden forening hvor man er gået bort fra det trykte til et elektronisk blad
KK Hvad er det der mangler, det er mere aktuelt og dynamisk end et klubblad.
LS Vi har også en FB side der lever sit eget liv, der kommer jævnligt historier og billeder, kan ikke se der er
andet der mangler
IJ Synes med hjemmesiden og info mails at hun er godt underrettet, klubbladet var hyggeligt at læse i
sofaen, men vil man få det set på samme måde som klubbladet? I OGF har man droppet klubbladet og er

gået elektronisk, men man har konstateret at der ikke er mange der læser det, men det var måske en ide at
prøve om nogen vil skrive på hjemmesiden
NR noget af det på FB der kunne lægges på hjemmesiden
Claes Ø Larsen (CØL) Arbejdet er det samme om det er elektronisk eller på hjemmesiden
KM En overvejelse er at hvis man kan finde et mindre redaktionsudvalg at udsende en månedlig info mail.
NR Har vi et problem med at fortælle de nyere medlemmer om løbsmuligheder og transportmuligheder,
overnatning etc.? Hvor skulle den kommunikation foregå, hvordan får vi torsdagsløberne til nogle flere
åbne løb.
KK Til divisionsmatcherne bruger vi alle kommunikations kanaler, og det virker ikke rigtigt, det vil virke
bedre med personlig henvendelse. FB fungerer fint som transport
LS Til træning starter vi inden opvarmning med at orientere om de tilbud der er, og tilbyder hjælp med at
tilmelde.
Jørgen Løvendal (JL) Ville også foreslå nyhedsbrev.
LS En anden udfordring er at mange mailadresser er forkerte.
KK Får ikke mange mails retur.
PMN kan beretningen godkendes?
Beretningen enstemmigt vedtaget.

Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Palle Møller Nielsen (PMN) gennemgik regnskabet der blev uddelt. Det er ikke godt at fremlægge et
regnskab der afviger så meget fra budgettet!
Kontingent indtægter steg, tilskud steg, Træningsarrangementer 5-d giver et fantastisk resultat, Påskeløb
giver et fantastisk resultat over forventning. Kortregnskab dyrere pga påskeløb. Slut med at leje klubhuset
til fester (kommunen kræver). Udgifter seniorer ikke de store aktiviteter, medlemsaktiviteter primært
busser til cup matcher. Billig administration. Beregner vognen har været til syn og har kostet lidt. Det giver
et resultat på 111 tkr. Balancen egenkapital 599 tkr.
PMN takkede kassereren for den fyldige gennemgang spørgsmål til regnskabet?
PMN kan regnskabet godkendes?
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med akklamation.

Ad. 4 Planer for det kommende år samt forelæggelse af næste års budget
PMN vi indleder med planerne
KK opsummering af det trykte, målet er tilbagevenden til 1. division alle skal af huse til Jelling og Gråsten og
oprykningsmatch 27/9. Rekruttering Find vej i dag 25/4 igen på Stige Ø og Fjordens dag, giver ikke mange
medlemmer men det er vigtigt vi viser flaget. Find vej i skal vi have gjort noget ved i år, skal oprettes i
Elmelund Skov, vi har fået tildelt 17.000 af brugerrådet, vi søger også Friluftsrådet. Odense havn og
Grejbank Fyn vil gerne have o-løb på programmet og der arbejdes på at få tegnet et sprintkort over havnen
samt finansiering af find vej i posterne. Træningen og træningsmiljøet skal også stabiliseres brug for alle
gode kræfter. Vi skal have klargjort hvordan vi organiserer DM i 2017 sammen med de andre fynske
klubber med individuelt i Langesø og stafet i Krengerup. AFD afvikles igen med tak for hjælpen fest
bagefter. Endelig skal vi også huske klubturen til Påskeløbet.
GÅ Har læst at der skulle komme Revy i teltet på Engen?
CL er først i 2016.
JL datoen for find vej på hjemmesiden er forkert, og skal rettes.
Torben Rasmussen (TR) Burde vi ikke have lavet to åbne løb?
LS Er der nogen berettiget forventning om at Fåborg vil kunne betale tilbage i form af skovadgang?
KK De har skov der er stillet i udsigt vi kan bruge til mindre arrangementer.
Svend Aage Jensen (SAJ) Hvad med Melfar er de blevet spurgt? Så de ikke bliver sure
KK de har jo et samarbejde med trekantsområdet allerede.
PMN så går vi videre med budgettet
PMN gennemgik budgettet, bygger på 2014 tilpasset efter aktiviteter, viser et mindre overskud.
PMN spørgsmål til budgettet?
ingen

Ad. 5 Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Drøftelse af EKT i OO. Bestyrelsen havde udsendt et grundigt oplæg med en analyse af fordele og ulemper
ved Emit og Sport Ident. Konklusionen er et forslag om at fastholde Emit i yderligere 4 år, ikke mindst fordi
der mangler frivillige der kan systemet eller er interesseret i at lære det.
KK bestyrelsen blev pålagt at lave en undersøgelse på sidste års GF, ikke mindst set i lyset af at den
nuværende udrustning begynder at stoppe med at virke. Hvis det var et nyt system kan bestyrelsen godt se

at det vejer til SIs fordel. Sliddet på udrustningen skyldes måske også manglende vedligehold. Kredsen har
besluttet, at der laves en tilsvarende undersøgelse på kredsniveauet.
PMN bemærkninger - havde forberedt et indlæg inden jeg vidste jeg skulle være dirigent.
LS Synes det er snusfornuft, ikke mindst fordi AFD løbet ikke er sikret i al evighed fremefter.
JL Ser ikke problemet ved posterne, problemet hos EMiT ligger på brikkerne, man kan ikke forudse hvornår
de går døde.
PMN vi skal ikke rutte med pengene de 32.000 til Emit vil være smidt ud af vinduet for om nogle år findes
Emit ikke længere, der er kun et land der bruger det helt og nogle delvist. PMN gennemgik fordele og
ulemper. I kredsen begynder holdningen at gå imod et skifte af system. Vil anbefale at man ikke arbejder
med emit i en 4 årig horisont, men i en kortere. brik 8 kan bruges og ikke 9.
JL Det vigtige er E result kan køre på det valgte, herunder divisionsresultater. Men det skulle kunne lade sig
gøre.
PMN SI har lavet et touch free system.
JL Kan det passe at postenhederne vejer 2 kg?
PMN Nej det er samme enhed.
NR Strid om kejserens skæg det er økonomien der er afgørende.
CD er enig med Palle, at vi opgraderer til nyt hvis vi tror på det er den rigtige vej.
GÅ Vil godt henstille til at vi bruger de originale backup kort til Emit, de andre tabes og skaber svineri.
KM synes det er fornuftigt at vente, forstår de 32000 er over 4 år, og altså ikke nu, men mener vi skal
parkere den til næste GF når kredsen har truffet en beslutning.
KK Vi lytter, meningen med oplægget var at give et ca. overslag, vi er nød til at købe nye brikker for de
nuværende er færdige. Det kan være det kun er 5 postenheder på et år. Vil gerne vente på kredsen så det
er en fælles beslutning. Vores låne brikker nu
Olav Odgaard (OO) Vil gerne foreslå at tidshorisonten afkortes til et år indtil kredsen har truffet sin
belsutning. Efter den ved man også hvad de andre klubber i kredsen vil.
LS Hvis vi på sigt skifter til SI skal vi vel stadig have låne brikker når vi skal til løb hos de klubber der har
Emit, så kan vi vel få brug for vores brikker.
PMN Hvad siger bestyrelsen til OOs forslag om at udskyde det til næste års GF.
KK Kunne godt forestille sig at kredsens afgørelse blev en mudret sag.
NR Hvad er levetiden på SIs udrustning, hvor lang er afskrivnings tiden på SIs udrustning?
JL Batterierne i enhederne skal skiftes hvert 4. år, der er ikke batteri i pindene, de er ikke udødelige.

KK Det som er væsentligt er at vi skal være obs på ikke at bruge de suspekte enheder eller brikker, det vil
blive en vurdering. JL har lovet at lave en stresstest af enhederne, og så må vi vurdere om vi skal købe nogle
nye eller bare skal vente.
JL Kan vi ikke male de brikker vi har så vi ved de ikke bliver lejet ud.
GÅ kan man ikke give bestyrelsen mandat til at handle i løbet af året hvis behovet er der.
JO I Langesø var der flere poster der stod helt af.
NR Lyder som der er en stemning for at vi på et tidspunkt at skifte, kan vi sige at bestyrelsen har lov til at
foretage Emit udskiftning hvis det bliver nødvendigt.
TR Vi har et sølle løb i år så det klarer vi nok
LS vi skal ikke handlingslamme bestyrelsen så jeg stoler på at bestyrelsen kan træffe en fornuftig beslutning
alt efter hvad kredsen beslutter.
PMN forslaget der kommer til afstemning bemyndiger bestyrelsen til at foretage de nødvendige
investeringer indtil næste GF.
Det blev vedtaget.

Ad. 6 Kontingentfastsættelse
KK Efter beslutningen sidste år burde vi fortsætte den stigning vi vedtog sidste år så vi kan være robuste og
ikke afhængige af større løbs arrangementer, men pga. årets resultat udskydes kontingentstigningen til
næste år og foreslås derfor uændret.
PMN Den gamle beslutning om stigninger fortsætter indtil GF har beslutter noget andet.

Ad. 7 Valg af formand
Kim Kongstad modtager genvalg for yderligere en periode.
Genvalgt med akklamation
Ad. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg
Niels Rabølle der modtager genvalg for yderligere en periode
Steen Vestergaard der modtager genvalg for yderligere en periode
Niels Rabølle og Steen Vestergaard blev genvalgt med akklamation

Ad. 9 Valg af bestyrelses suppleanter
Tommy Iversen 1. suppleant og Lars Peter Ellekilde 2. suppleant
Genvalgt med akklamation
Ad. 10 Valg af revisor
Svend Aage Jensen modtager genvalg
Genvalgt med akklamation
Ad. 11 Valg af revisorsuppleant
Steen Egedsøe modtager genvalg
Genvalgt med akklamation

Ad 12 Eventuelt
PMN alt kan debatteres intet kan besluttes
SÅJ ang. klubhuset ligger der to bøger som der skal skrives i hvis man låner materiel - husk det!
KM Sidste år fik vi opsang at vi skulle huske at deltage i divisionsmatcherne, den skal gentages!
SÅJ man må ikke låne klubhuset til privatfester længere har kommunen bestemt.
CL reklamerede for Alt for Damernes kvindeløb og opfordrede til at alle tog nogle flyers med hjem. Husk at
nævn for interesserede at Chris McDonald kommer og husk hjælperfesten om aftenen!
PMN konstaterede der ikke var yderligere indlæg.
KK takkede for god ro og orden og takkede dirigenten, og traditionen tro blev der afsluttet med et 3 foldigt
leve for OO.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 22.10
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