REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 4/2 2015
I HERLUFSHOLM ORIENTERINGSKLUB.

1. Valg af stemmetællere:
Lene og Frede blev valgt.
2. Valg af dirigent:
Jesper Rene blev valgt.
Generalforsamling konstateret rettidigt og lovligt indkaldt.
3. Formandens beretning:
Formanden fortalte om det forløbne år og om samarbejdet med andre klubber som gør det muligt
for klubbens medlemmer at træne i forskellige skove året rundt.
Klubben har været rigt repræsenteret ved bl.a. påskeløbene, Svenske 5-dages, Hallands 3-dages,
Høst Open på Bornholm og endda ved WMOC i Brasilien.
Klubmesterskabet foregik i år i Fruens Plantage og der var god tilslutning. Dette blev efterfulgt af
spisning og præmieoverrækkelse i klubhuset.
Traditionen med juleløb er genoptaget. Nisserne havde været på spil og flyttet rundt på posterne.
Men alle kom hjem i god behold til gløgg og æbleskiver.
Foreningernes dag blev også afviklet med deltagelse af HG-orientering.
Klubben afholdte kredsløb på Møns Klint. Deltagelsen var desværre ikke i top, men vi fik givet
deltagerne en god oplevelse. Det blev til et lille overskud. Samtidig med kredsløbet afviklede
klubben det sidste nye tiltag – et trailløb. Trailløbet havde 2 distancer, 10 km og halvmarathon.
Begge løb med en masse højdemeter og en trappespurt der ikke er set hårdere i Danmark.
Trailløbet afvikles også i år – den 6/9 2015.
Udvalget til modernisering af klubdragter lavede klubaften hvor der var mulighed for at bestille de
nye dragter og samtidig holdte Maja Alm foredrag om at være eliteløber.
Formanden var/er imponeret over klubbens deltagelse ved divisionsmatcher. Vi er stadig i 3.
division. Og i år var vi endda med i oprykningsmatchen. Formanden nævnte de bannere vi har fået
lavet og opfordrer til at de bruges når vi er ude til løb og medlemmerne blev rost fordi at vi er gode
til at blive og heppe de sidste i mål 
Klubben var også med ved Kulturarrangement ved Stevnsfortet med 2 o-baner og også her deltager
vi igen i år.
Afholdelse af divisionsmatch for 1-2 division som vi skulle have afholdt 26/4 2015 er udskudt til
efteråret sammen med trailløb 6/9 2015. Vi havde problemer med at få skovtilladelse i foråret.
Allerede nu efterlyses deltagelse af hjælpere 6/9 2015, og klubben håber på et pænt overskud.
Vi vil også i det nye år afholde forskellige klubarrangementer som kan gøre os klogere på vores
sport.
Til marts installeres trådløst internet kvit og frit for o-klubben. Der er indkøbt ny pc og
kopimaskine/printer til klublokalet.

Klubbens materiel er opdateret. Det er indkøbt nye skærme, nyt telt og en ny GPS til brug for
korttegning og der er udskiftet batterier i 20 blå enheder.
Vi deltager stadig i find-vej-i projektet. Der er nu kommet en lang bane på Enø. Erik kontakter
sponsorer for tilskud til optrykning af find-vej-i kort.
Skoleorientering i samarbejde med Dansk Skoleidræt finder sted onsdag 22/4 2015 kl. 9-13.
Arrangementer finder sted i Rådmandshaven med start fra Pinet. Der er tilmeldt 150 elever, og
klubben efterlyser hjælpere til denne dag.
Der er tegnet 2 nye kort til skoleorienteringskort og der er tegnet nyt kort for Symfonien. Det er nu
muligt for undervisning i o-sporten på alle skoler i den indre by. Herudover er der nu mulighed for
sprintorientering i bynært område.
Der er en revideret forretningsorden Herlufsholm Idrætsforening på bordene. Den har den rette
beskrivelse af valgene i underafdelingerne og efter valg til bestyrelsen i aften, er den ajour og i
overensstemmelse med hovedafdelingen.
Formanden sluttede af med at takke alle som har givet en hånd med i årets løb og takkede
bestyrelsen for samarbejdet i løbet af året.
Kommentar:
Bent beder om at opsummering af forretningsorden lægges på hjemmesiden.
Helmut mener ikke beretning skal omhandle fremtid. Det skal lige under handleplaner. Hvis der
kommer nye planer fremover kan det komme i modstrid med formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt.

4. Udvalgenes beretning:
Træningsudvalg:
Jesper fik ordet. I 2014 bestod udvalget af Tine og Jesper. I 2015 består udvalget af Jesper, Lykke og
Tine. Jesper stiller op til bestyrelsen for træningsudvalget eftersom Tine ikke modtager genvalg til
bestyrelsen.
Alle planlagte løbsaktiviteter blev gennemført i 2014. Et af de nyere tiltag er at OK Sorø og Holbæk
sammen med HG laver o-teknik træning i det nye år.
Skovudvalg:
Jesper fik ordet. Næsten alle skovtilladelser gik igennem i 2014. Jesper søger hvor han ved vi kan
komme og i de perioder vi er velkomne. Samarbejdet går rimeligt.
Der var en forespørgsel på løbsområdet ved Feddet. Vi har ikke fået tilladelse endnu.
Udvalg for klubhus og materiel:
Frede fik ordet. Vi har fået 2 nye klubbannere, nyt printerudstyr, ny bærbar. Desværre er der mistet
en del poststativer og enheder. En af posterne er dukket op af sig selv igen! Vi har fået nye
batterier i 20 af de blå postenheder. Der er også kommet nye 50 postskærme.
Frede har lavet opdateret materielliste.
Anders ville vide om der er noget materiel som mangler. Vi mangler en nyere model af bonprinter.
Frede anslår udgiften til et par tusind.

Henriette foreslår en oprydning af skuret. Feks. Kan de gamle lokummer måske smides ud så der
bliver bedre plads? Der skal ryddes op i skuret.
Scrapbogsudvalg:
Ruth fik ordet:
Bogen opdateres scrapbog når Ruth modtager nye billeder. Scrapbøgerne ligger i klubben.
Klubbens medlemmer opfordres til sende billeder til Ruth.

5 A. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2014:
Jens fik ordet:
Arrangementer dækker over kredsløb og trailløb. Kredsløbet gav under 1.000,- i overskud, Trailløb
ca 12.000,- .
Kortsalg dækker mest over arrangement på Stevns.
Udgift seniorer dækker over kursusudgifter.
Materiel dækker over de ting som er indkøbt til klubhus/materiel. Find vej i projekt gav en udgift på
6.000,- for oversættelse til engelsk.
Kontingent, der betales pt. kr. 331,- pr. voksen til DOF.
Årets resultat kr. -18.021,- er ikke tilfredsstillende.
Bent vil vide hvorfor klubben sender blade ud med posten i stedet for at sende ud pr. e-mail.
Klubben sender til dem gerne vil have bladet i papirform. Jens sender adresse/mailliste til Lykke
som kontakter medlemmer med forespørgsel om blad på mail.
Bent vil vide om der ikke er A og B medlemmer? Klubben betaler ikke til DOF for passive
medlemmer.
Debat omkring forudbetaling af kontingent og løbsafgifter. Kontingent og løbsafgifter betales
bagud.
Lene foreslår 2 kontoudtog i foråret. Fek.s januar og før sommeren. Dette er måske for tungt
administrativt.
Forespørgsel på medlemsantal: Vi er ca 95 medlemmer pt.
Henriette mener udfordringen ligger i at generere indtægter da vi har fået mange ting for de
udgifter klubben har haft.
Helmut foreslår at den nye bestyrelse debatterer opkrævning forud af kontingenter og løbsafgifter.
Regnskabet blev godkendt.

5 B. Budget 2015 til orientering:
Jens fik ordet:
Budgettet gennemgået. Budgetteret underskud på kr. 4.000,- for 2015.
Det er ikke tilfredsstillende.
Torben mener budgettet som minimum skulle vise 0,-.
Bestyrelsen satser på et større overskud på arrangementer, og kontingentforhøjelse. Disse er ikke
indregnet i budgettet.
6. Indkomne forslag:
Forslag til salg af gammelt o-tøj. (Lykke, Lone og Henriette)
Efter debat enedes der om at sætte det gamle o-tøj til salg i klubblad med 50% rabat.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag til indkøb af lager af o-tøj til 15.000,-. (Lykke, Lone og Henriette)
Der blev debatteret frem og tilbage. Det opfodres til at sælge det gamle tøj inden der indkøbes nyt.
Det undersøges om lokale butikker i byen kan indkøbe Kæmpela og evt have kliche liggende til tryk
sådan at medlemmer selv går ind og køber tøj og får tryk på.
Bestyrelsen er ikke meget for at få sådan en udgift pålagt.
Det undersøges hvor stor portoudgiften er ved at få et – to styks salg sendt til Næstved.
Forslaget blev nedstemt.
Der var ændringsforslag til indkøb af nyt o-tøj til lager på kr. 7.500,-.
Forslaget blev vedtaget .
Forslag til afsættelse af 8.000,- til sociale arrangementer/klubaftener. (Lykke, Lone og Henriette)
Anders foreslog at bestyrelsen laver et udvalg som har råderum over et beløb.
Der var megen debat frem og tilbage omkring beløbets størrelse, og en del medlemmer synes
beløbet var for højt.
Forslaget blev nedstemt.
Ændringsforslag: underskud på max 1.000,- pr. arrangement. Max 8 arrangementer pr. år.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag om der nedsættes et udvalg til rekruttering. (Lone og Lykke)
Efter debat blev vi enige om at gøre et forsøg. Lykke og Lone står i spidsen og laver forarbejde.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag til leje af gymnastiksal og indkøb af materialer: (Henriette)
Der skal være forskellige slags træning. Man kan melde sig til at lave træningsprogram. Forslaget
blev ændret til vinterperioden.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag til omstrukturering ændring af tirsdagstræningsløb: (Henriette)
Der skal være lister folk kan skrive sig på både til hjælp til o-teknik/skygge sådan at nye medlemmer
kan få hjælp til træningsløb. Der skal også være lister til at skrive sig på til hjælp til banelægger med
at indsamle poster.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag om klubmesterskabspokal for gamle medlemmer. (Bent)
Der stilles forslag om klubmesterskabspokal til H70 og opefter og D60 og opefter.
Forslaget blev nedstemt.
Der stilles ændringsforslag til kun klubmesterskabspokal til H/D70.
Forslaget blev vedtaget.
7. Vedtægtsændringer:
Der er ikke indkommet forslag til ændringer.
8. Kontingent 2015:
Bestyrelsen forslår følgende fremtidige satser: Passiver kr. 350,- Aktive kr. 550,- Familie kr. 1.200,-.
Det vil give en merindtægt på ca. kr. 4.000,- til klubben hvis det bliver vedtaget.
Forslaget blev vedtaget.
9. Valg til bestyrelse:
Da vi fremover skal følge Hovedafdelingens vedtægter er alle på valg i år, for at få orden i
valgorden.
Alle er normalt valgt for 2 år, men i år vil nogle kun blive valgt for 1 år.
Bestyrelsen udvides til 7 personer.
Formand vælges for 1 år.
Både Stig Andersen og Henriette Hansen stiller op til formandsposten. Afstemningsresultat er at
Stig blev genvalgt.
Kasserer vælges for 2 år.
Jens Asserbo meddelte sin afgang.
Lone Jørgensen stiller op som kasserer. Lone blev valgt.
Næstformand vælges for 2 år.
Benny Clausen meddelte sin afgang.
Henriette Hansen stiller op som næstformand. Henriette blev valgt.
Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år.
Lykke Berg stiller op. Lykke blev valgt.

Bestyrelsesmedlem vælges for 1 år.
Anders Knudsen stiller op. Anders blev valgt.
Bestyrelsesmedlem vælges for 1 år.
Henrik Mathiesen stiller op. Henrik blev valgt.
Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år.
Jesper Børsting stiller op. Jesper blev valgt.
Suppleant for 2 år.
Helle Hansen stiller op. Helle blev genvalgt.
Revisor for 2 år.
Bent Børsting stiller op. Bent blev valgt
Revisorsuppleant for 2 år.
Martin Hansen stiller op. Martin blev valgt
10. Udvalg:
Kortudvalg: Svend-Erik Munck
Skovudvalg: Jesper Børsting
Materiel + klubhus: Frede Scheye
Det gamle klubtøj: Jan Truelsen
Scrapbog: Ruth Børsting
Festudvalg: Maj Brandstrup
11. Eventuelt:
Henriette vil gerne drøfte mål og ideer for klubben. Debatten i løbet af aftenen har givet svar.
Jesper Børsting overrakte ”årets bommert”
Der var 3 kandidater til pokalen.
Vinderen blev vores formand Stig Andersen. Stig glemte at dreje af til Møn da vi skulle afholde
kredsløb og trail. Stig kørte i stedet til Falster 
Stig gav det afsluttende ord:
En lidt mærkelig generalforsamling. Den har været god, med mange debatter, og der er kommet
mange gode arbejdsopgaver. Stig glæder sig til at arbejde sammen med den nye bestyrelse. Der
bliver brug for alle til at være med til at løfte i flok. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer som har
besluttet at stoppe i aften og Stig vil savne samarbejdet. En stor tak til Benny, Jens, Tine og Erik som
har ydet en fantastiks stor indsats for klubben.
Referent
Lykke Berg

