Referat fra Generalforsamling 2021 i Odense Orienteringsklub
Afviklet online den 17. marts 2021 kl 19.00 – 20.00
Inden opstart af generalforsamlingen 1 minuts stilhed for Jørn Esbensen og Jørgen Bruntse, som vi begge
har mistet siden sidste generalforsamling.
1. Valg af referent og dirigent
Til referent blev foreslået Lisbeth, som dirigent blev foreslået Palle. Begge valgt.
Palle takker for valget. Starter med at skulle konstatere om generalforsamlingen er lovlig:
Det fremgår af vedtægterne, at generalforsamling skal afvikles i februar, og at den skal afvikles ved
fremmøde i klubhuset.
Kurt: Der kræves skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen. Carsten D oplyser at der er indkaldt
skriftligt via nyhedsbrevet primo januar.
Palle mener at corona er ”god nok” til at vi kan suspendere og han konstaterede derfor at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der kom ingen indvendinger fra mødets deltagere.
Herefter konstateres at generalforsamlingen er lovlig.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
Formandens bemærkninger: Det har været et underligt år med kraftige aftryk i aktiviteterne.
Medlemstallet er steget til 262 aktive medlemmer - det bliver spændende at se om det kan holde
når DK er i fuld gang igen.
Ikke mange løb i O-service (I alt 220 løb, mod normalt over 900). I stedet har der været en del ”løbselv-løb”, så vi har alligevel løbet en del. O-sporten har haft det nogenlunde i forhold til en del
andre idrætsgrene. Vi har ikke kunnet afvikle nogle stafet-løb. Af DM’er er der kun afviklet Sprint,
Mellem (Magnus Mølgård vandt sølv), Lang (Nynne Mølgård vandt sølv, Mikkel Mølgård vandt
guld). Alle øvrige DM’er blev aflyst, ligesom divisionsturneringen blev aflyst. Vi venter på at vi i 2021
kan komme godt i gang igen.
FB-siden er gået over al forventning, i sidste øjeblik inden nytår indtog vi 1.pladsen i
Orienteringsligaen, som den mest facebook-aktive o-klub i DK. Meget Morten Mølgaards
fortjeneste, siden ”fodres” blandt andet opslag fra nyhedsbrevet (som er Mathias’ fortjeneste).
Find vej aktiviteterne blev sidst på året opdateret med pæle og foldere. Find-vej-Tovholderne er i
øvrigt de samme som i tidligere år. Sidst i 2021 bør vi kigge på om vi skal fortsætte med at holde
Find-vej-anlæggene kørende, der er ingen fonde som hjælper med at finansiere det længere.
Skoleaktiviteter: Kun en enkelt aktivitet blev gennemført 11/3-20 (Dalumskolen), alle øvrige er
siden blevet aflyst.
Træning: Er i høj grad fortsat på forskellig vis.
Ungdomstræning fortsætter supergodt med Tine og Laura, med deltagelse af 10-15 unge hver
gang. Har fortsat det meste af året.
Mini-maxi har forsøgt, men der har været lange perioder med nedlukning. Mini-maxi er pt parkeret
og afventer oplukning. Kasper Tofte er ny træner i mini-maxi-regi.
Torsdagstræning er primært varetaget af Rasmus Iversen, med en del løb-selv i efteråret. Der har
været mange nye ansigter ved løb-selv-træningerne.
Tina og Anne har forestået gymnastikken gennem hele sæsonen, pt er det online – det er lidt
kedeligt, men det lykkes at holde fast alligevel.
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Korttegning: Der er en imponerende lang liste af kort er blevet tegnet og revideret af et trofast og
mega godt team.
I DOF har der været lidt mindre god karma, med en del diskussioner for/imod både landstræner og
formand. Carsten Lausten har været aktiv og stillede op til formandsvalget, han manglede blot én
stemme fra at blive valgt. Der er netop nu valgt en ny formand i DOF, Poul Mouritsen, som vi som
udgangspunkt bakker op om. Der er også kommet ny direktør, Bo Simonsen, der er tiltrådt pr 1/121. Per Eeg fra Kolding har gjort et stort stykke arbejde for at genskabe tilliden mellem klubber og
bestyrelse. Carsten Lausten er blevet formand for eliteudvalget, Peter Sigvardt er medlem af
skovudvalget.
OO har kun afviklet et enkelt ”rigtigt” stævne i Krengerup, det var i september. Fyns 5-davs blev
også afviklet. Alt for Damerne-løbet blev aflyst. Carsten Lausten er stoppet som tovholder – tak for
mange års indsats. Ny tovholder på funktionen er Kim Kongstad.
Påskeløbet var coronaramt i 2020 og er det igen i 2021.
Jens Dam har holdt styr på onsdagsklubben, det er gået rigtig fint. Ekstraordinært blev skuret
brændt af, og det blev der brugt en del energi på at genopføre. Forsikringen har betalt for
inventaret i forbindelse med genopbygningen.
2020 har været et mærkeligt år, bestyrelsen takker alle for den store indsats, der ydes af rigtig
mnange medlemmer. Tak til alle nøglepersoner, frivillige hjælpere, korttegnere osv, som alle yder
en stor indsats.
Spørgsmål:
Lisbeth: Vi vil meget gerne have input til hvad klubkammeraterne synes om den alternative
træning.
Palle: Foreslår at vi holder medlemsmøde efter coronaen for at høre, om der er nogle traditioner,
arrangementer ol. som vi har glemt, og der kan træningen også tages op.
Carsten L: Roser bestyrelsen for at det er lykkedes at få lavet så meget god aktivitet i løbet af året.
Mange andre idrætsforeninger kunne lære noget af det.
Carsten L interesserer sig for forbundet. Carsten fortalte, at der lægges mærke til OO i O-danmark,
pga sejren i facebook-ligaen, pga medlemsfremgang, og de bemærker også kønsfordelingen i
Klubben. Det bemærkes meget, og ligger godt i tråd med forbundets linje. Carsten opfordrer til at vi
fastholder den gode træning. Tænk igennem om der er noget man kan gøre bedre. Brug
ressourcerne på det, det er det hele værd. Så er der en god sandsynlighed for at vi bliver flere og
fastholder det fine medlemstal.
Er der flere bemærkninger til formandens beretning?
Antal stemmeberettigede deltagere ved generalforsamlingen? 21 stemmeberettigede. Man skriver
et ”Nej” i chatten, hvis man stemmer imod beretningen.
Der kom ingen Nej’er, og beretningen blev dermed godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Dirigenten gav ordet til kassereren, som gennemgik regnskabet:
Indtægter: Kontingent indtægten er steget på grund af stigende medlemstal. Tilskuddet fra Odense
kommune er faldet, men som følge af corona har vi fået en ekstraordinær bevilling den anden vej.
Træningsarrangementer og ikke mindst Fyns 5davs gav stort overskud på næsten 22.000 kr.
Krengerup løb kun lige rundt. AFD blev aflyst, men vi fik alligevel 20.000 kr. for ”svie og smerte”.
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Klubtøj gav underskud, da der er købt en del hjem i 2020 – det sælger vi af i 2021, hvor vi forventer
overskud.
Udgifter: Kontingent til DOF er steget pga medlemstilgang. Ungdomsarbejde har haft faldende
udgifter (Ikke så mange startudgifter). Skovkarlene har givet 3.000,- kr. i tilskud til et kursus for
ungdomsløberne.
Vedligehold jægerhuset: Vi har fået 69.500 kr i erstatning for branden til indkøb af nyt grej. Selve
skuret var ikke forsikret – det er det nye skur blevet.
Samlet minus for året på ca 30t kr, som er taget af formuen. Formuen er fortsat på knap en halv
mio. kr., så det går nok.
Spørgsmål til regnskabet:
Erik: Udgifter til Find Vej foldere i 2020, kommer dog først med i 2021-regnskabet. Udgifter i 2021
derudover er indtil nu på 10.000 kr. til Find Vej, også til foldere.
Der var ingen øvrige bemærkninger, og der var ingen der stemte imod regnskabet, som hermed
godkendtes.
4. Planer for det kommende år samt forelæggelse af næste års budget
Planer (ved formanden):
Der var mange planer som ikke blev til noget i 2020, der er derfor ikke mange ændringer i 2021planerne i forhold til 2020-planerne.
Sportsligt: Vi vil gerne blive i 1. division: 25/4, 20/6 og 5/9 er vigtige datoer. Løbet den 5/9 søges
ændres pga sammenfald med Alt for Damerne-løbet.
Rekruttering og synlighed: Fuldstændig som i tidligere år. Mini-maxi-o skal løbes i gang igen, de
øvrige træningsfunktioner og korttegning er som vi kender det.
O-løbs-arrangementer: Sprint-cup var planlagt til Ringe og Rudkøbing, men det er netop i aften
besluttet, at det bliver aflyst i 2021 pga corona. 5-davs satser vi på at gennemføre som planlagt.
DM Sprint og MixSprint gennemføres i 2022, det er vi så småt i gang med at planlægge. Begge
arrangementer afvikles i samarbejde med Fåborg OK og Svendborg OK.
Den 5/9 skal der afvikles Alt For Damerne, alle bedes reservere datoen.
Claes: SkoleOL er aflyst i 2021 i sin sædvanlige form. Man laver dog et virtuelt skole-OL, men det er
ude af OO’s hænder.
Fremlæggelse af næste års budget (Palle): Budgettet ligner budget fra tidligere år. Der budgetteres
med et 0, men hvis fx Alt For Damerne aflyses, går vi i minus. Lad os dog ikke tage sorgerne på
forskud.
Bemærkninger til budgettet: Erik: Find-vej mangler i budgettet. Pt udgift på 30.000,-. Palle oplyser,
at der er budgetteres med 42.000,- som medlemsaktiviteter, heri indgår Find-Vej-udgifterne.
Budgettet tages til efterretning.
5. Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2021, hvilket blev vedtaget.
6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der er ikke modtaget forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. På valg er formand Carsten Djursaa
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Carsten er valgt uden modkandidat, og med klapsalver hele vejen rundt.
b. Rikke Jespersen og Peter Sigvard er på valg. Begge blev valgt med klapsalver hele vejen
rundt.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Tommy Iversen (2. suppleant) og Morten Mølgaard (1. suppleant): Begge er på valg, og begge blev
genvalgt.
9. Valg af revisor
Steen Egedesø blev genvalgt uden modkandidat.
10. Valg af revisorsuppleant
Gerhard Jensen blev genvalgt uden modkandidat.
11. Eventuelt
Palle foreslår et medlemsmøde, når vi er ”fri” af corona.
Claes: Vedr. mindre efterårsarrangementer: Sæt datoer på diverse arrangementer, f.eks. Natugle,
5000meter-løb inden sommerferien. Rikke og Lisbeth sørger for det, så vidt muligt.
Morten Mølgård: Har haft en samtale med Erling fra DOF som reklamerer flittigt for
motionsorientering.dk Vi opfordres til at være mere flittige md at rykke begivenheder op på FB. Vil
gerne have voksentræning og åbne løb på FB, så kommer det med på motionsorientering.dk
Morten fortalte om en tilmeldingsportal som vi kan tilmelde os, hvor man håndtere betalinger etc.
af ikke-o-medlemmer som gerne vil være med til o-løb. Lisbeth foretrækker at vente med det til
efter corona-restriktionerne er ophævet.
Thomas Uhlemann tænker på skaw-dysten, hvor de har haft problemer med o-service, C.Steenberg
(ejer af o-service) accepterer ikke at man benytter alternative portaler til o-løb. Morten Mølgaard
fortalte, at det kommer fra DOF, og må antages at være velgennemtænkt. Bestyrelsen tænker på
det.
Carsten Lausten bakker op om tilmeldings-alternativet, men synes vi skal vente til vi kommer lidt
længere hen. Carsten kender den nævnte tilmeldingsportal fra sit arbejde. DOF er muligvis begyndt
at se sig om efter andre muligheder end O-service.
Bemærkning fra Morten Mølgård: Corona er en undskyldning. Vi har en tilmeldingsportal, det er
ikke et problem med det aktuelle deltagertal ved voksentræning. Morten opfordrer os til at
genoverveje det, da Corona nok ikke forsvinder foreløbig.
DOF opfordrer til at man donerer penge til forbundet som mangler penge på grund af manglende
løbsindtægter. Opfordringen gives videre fra Carsten. Palle: OO har lige sendt 4.000 kr til DOF som
overskud af vinterens træningsløb.
Der var ikke flere, der ønskede at få ordet.
Herefter afgav dirigenten hvervet og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
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Afslutning
Tak til Palle, tak til os alle, fordi vi har været ''med".
Jens Dam har overtaget posten som hyttemester, og han er den helt rigtige modtager af årets
Bennickekrus.
Vi glæder os til vi kan mødes "rigtigt" til næste års generalforsamling.
Tak for i aften, og på gensyn i skoven.

Godkendt den 23/3 2021
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Carsten Djursaa
Formand

