Referat af generalforsamling tirsdag 7/2 2017.
Stig byder velkommen
1. Valg af stemmetællere:
Peter Karberg og Helmut Hansen blev valgt
2.Valg af dirigent:
Torben blev valgt. Torben gjorde opmærksom på at forslag skal indleveres 8 dage før generalforsamling.
3. Formandens beretning:
Vedhæftes som mail.
Der blev tilføjet at vi blev årets klub i 2016 og Sebastian blev årets klubkammerat 2016. Plus vi deltog i
Outdoor Festival 2016. Der var mange nye find-vej-i ruter i 2016. Stevns, Dalmose, Rådmandshaven og
Mogenstrup.
4. Udvalgenes beretning:
Der kommer billeder på medlemmer i diverse udvalg på ny hjemmeside, så kan nye medlemmer også se
hvem som laver hvad i klubben.
Kortudvalg: Svend-Erik var ikke til stede.
Træningsudvalg og skovudvalg: Jesper, Lykke og Tine. Morten Løjmand er tiltrådt træningsudvalget i stedet
for Lykke. Alle planlagte løb blev afholdt i 2016. Find-vej-i i Dalmose blev et af træningsløbene.
Deltagerantal har været ca. 25-30 styks, med tendens til aftagende deltagelse. Færre deltagere når vi kører
langt. I skovudvalget er ca. 10 kort opdateret. Svend-Erik og Bent har været aktive korttegnere. Anders er i
gang med Glumsø Østerskov. Mange andre skove er også opdateret. Det er usikkert om vi i fremtiden kan
løbe i Stenskoven, da der kommer nye jagtlejere ind. Pinseløbet er stadig usikkert da pinsen i år falder 5/6,
hvor der også er et stort arrangement i Nordsjælland. Vi har selv lavet 2 VTR-løb og lavet VTR-nat
afslutningsløb. Peter Hansen har tilbudt at lave mad 18/4 2017 efter træningsløb i Rådmandshaven.
Ungdomsudvalg: Helle: dejligt at arbejde med ungdoms- og familieløbere. God stemning ved
onsdagstræning og der har været 2 ungdomssamlinger. Ungdomsløbere har deltaget lidt ved div.match og
andre løb udenfor klubregi. Gruppen er vokset til 15 unge plus 9 forældre. Træningen rykker til
tirsdagstræningen efter sommerferien. Der vil en gang om måneden ca. laves en onsdagstræning for
ungdoms/familiegruppen. Fremadrettet må der meget gerne komme flere i gruppen men der arbejdes også
på at fastholde dem som allerede er der. Målet er også at få dem ud til lidt flere løb i andre/nye skove. Lars
som er en af forældrene til de unge, roste ungdomstræningen og gjorde opmærksom på at det er vigtigt at
forældre bliver informeret i god tid.
Hjemmesiden. Anders: den er snart klar til at gå i luften.
Materiel og klubhus: Frede synkroniserer enheder og skifter batterier. Vi skal bare tage fat i Frede hvis
noget skal laves i forhold til materiel. Materiel er flittigt brugt. Det trådløse system findes i enhederne men
pga batteriforbrug er det ikke gjort aktivt. Frede blev rost for at materiel altid er i orden.
Klubtøj: Henriette. Det er solgt meget klubtøj både det gamle til en billig penge og det nye.
Leveringsproblemer med det nye tøj fra Sverige. Det er en udfordring at få leveret løbebukser og
overtræksbukser, hvor der stadig ikke er kommet en leveringsdato. Der er kommet en t-shirt i den lidt
billigere ende.

Scrapbog: Ruth var ikke til stede.
Festudvalg. Maj var ikke til stede.
5a. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: Kasserer Lone Jørgensen:
Lone gennemgik regnskabet. Erik-Torm foreslog at find-vej-i står som punkt for sig. Så har han også
mulighed for at se om klubben får de indtægter ved nye ruter og ved rentegning som han søger.
Henriette vil også gerne have skoleorientering som et punkt for sig.
Medlemmer skylder en del og det skyldes bl.a. at der er købt en del tøj mv. Der er en del indbetalinger som
er kommet her i januar 2017.
5b. Budget 2017. Kasserer Lone Jørgensen:
Der budgetteres med at det løber rundt. Frede gør opmærksom på at budgettet nok overskrides m.h.t
printer skal have skiftet dele. Vi har valgt at opgradere Condes og oCad og det er planen at købe 20 ekstra
elektroniske enheder. Henriette mener at åben skole vil give lidt indtægt fremadrettet, da skoler og
kommuner skal betale for vores assistance.
6. indkomne forslag:
Bent Børsting har foreslået at redskabsrummet udvides med 12m2. Det kan gøres som en kammeratskabsaktivitet. Der skal søges HG Hovedklub og Næstved Kommune om lov. Bent Børsting vil gerne stå for
papirarbejdet, hvis der kan samles folk til det praktiske arbejde. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. vedtægtsændringer: ingen
8. Kontingent 2017: uændret
9. valg til bestyrelse:
Næstformand Henriette modtog genvalg
Kasserer Lone modtog genvalg.
Træningsudvalg Jesper modtog genvalg.
Hjemmeside Anders modtog genvalg.
1. 2 suppleanter: Helle og Arne modtog genvalg.
2. 2 revisorer: Peter og Bent modtog genvalg.
3. 1 revisorsuplleant Preben Lupnav modtog genvalg.
10. Valg til udvalg:
Kortudvalg Svend-Erik Munck modtog genvalg.
Træningsudvalg og Skovudvalg Jesper Børsting modtog genvalg.
Materiel og klubhus: Frede Scheye modtog genvalg.
Klubtøj: Henriette Hansen modtog genvalg.
Scrapbog: Ruth Børsting modtog genvalg.
Festudvalg: Maj Brandstrup modtog genvalg.

Bestyrelsen laver skoleorienteringsudvalg bestående af Henriette og Anders som arbejder adhoc.
11. Eventuelt
Jesper reklamerer for onsdagsgymnastik, familie-o, og VTR. Der er tekniktræning 4/3 i Sorø – tilmelding til
Jesper.
Banelæggerkursus lørdag 18/3 i klubhuset. Det nye Condes demonstreres.
19/3 er der mulighed for at løbe indendørs orientering i Nærum. Kort i 1:200!
Husk Danish spring i nordsjælland 24-26/3.
Stig slår på trommen for at klubbens medlemmer meget gerne må deltage på kurser. Der skal sendes et lille
skriv til bestyrelsen som så ser på om klubben betaler. Kig efter i o-service.
Klubben arrangerer Find-vej-i dag 29/4 2017 på Axeltorv kl. 10-12 og i Mogenstrup kl. 13-15.
Korttegning af skolekort. Det er en god start hvis man har lyst at gå i gang med korttegning. Henvend dig til
Henriette hvis du har lyst til at prøve kræfter med det.
Kaj reklamerer for Skaw-dysten – det er et rigtig godt løb og fint terræn.
Bent har forstået at han ikke må tegne skolekort ved f.eks tegning af sprintkort. Det er kun skolegårdskort
som skal afleveres til skolerne, hvor der skal kontakt til Henriette og Anders først. Der skal laves en aftale
med selve skolen omkring kort, rettigheder, betaling mv.
Tak til kagebagerne.
Årets kvajepokal blev uddelt til Arne Kristensen. Se vedhæftede 
Torben takkede for god ro og orden.
Stig takkede for en god generalforsamling, god stemning og gode debatter.

