REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 9/2 2016
I HERLUFSHOLM ORIENTERINGSKLUB.

1. Valg af stemmetællere:
Peter Hansen og Peter Karberg blev valgt.
2. Valg af dirigent:
Jesper Rene blev valgt.
Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt og lovligt indkaldt.
Det blev også konstateret at det er de rette som er på valg.
3. Formandens beretning:
Beretningen er vedhæftet som dokument.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Udvalgenes beretning:
Træningsudvalg og skovudvalg:
Træningsudvalg i 2015 bestod af Jesper, Lykke og Tine. Lykke forsøger at skaffe banelæggere og
Tine opdaterer på Facebook og forsøger at lokke folk med til Divisionsmatch. Jesper takker alle dem
som har hjulpet til med at lave baner osv. Vi har været over 40 ved de fleste løb og enkelte gange
omkring de 30. Skovtilladelser for træningsløb 2016 er nu på plads og der er lavet nye kort.
Rønnebæk, Fruens og Stenskoven er genoptegnet. Jan Truelsen er ny tegner og har hjulpet Jesper.
Frede og Anders har også givet en hånd med ved opdatering af kort. Jesper nævnte at Fruens er
fyldt med mtb-spor. Bent har lavet 3 sprintkort. Nu er kortene efter sprintnormen. Jesper takker
alle korttegnere for de 100-vis af frivillige timer de har brugt. Jesper gennemgik planen for
tirsdagstræningen. Til sidst blev der reklameret for klubturen til Hallands 3-dages som løber fra 1517 juli 2016. Indbydelsen er lagt ud på nettet, men tilmelding pt er ikke åbnet.
Udvalg for klubhus og materiel:
Frede fik ordet. Der er skiftet batterier på 1/3-del af vore sport-ident enheder. Herudover er der
indkøbt en ny stræktidsprinter som dog ikke kan køre på batterier, da den kræver 230 volt. Der er
indkøbt 20 sport-ident brikker. Frede har sørget for ny varme i klubhuset (nye radiatorer).
Bent kommenterede at det er dejligt at materiellet er i orden. Henriette fremsatte ønske om at der
ryddes ud og sorteres i materiellet.
Klubtøj:
Henriette fortalte at Kæmpela i Sverige leder efter ny fabrikant og der er ventetid på en del af
klubtøjet som er bestilt i oktober 2015. Det gamle klubtøj er sat til salg for 100,- pr. del. Hvis ikke

det hele bliver solgt kan det evt være lodtrækningspræmie ved divisionsmatcherne. Det ene skab i
klubhuset er der kommet lås på og her gemmes klubtøj og gamle mapper.
Scrapbogsudvalg:
Bent hilser fra Ruth at hvis nogen vil overtage skal de være velkomne. Det er der ikke – så Ruth
forsætter.
Festudvalg:
Maj var ikke til stede.
Ungdomsudvalg:
Helle fik ordet. Udvalget består af Helle, Henrik og Sebastian. 12 august 2015 startede
ungdomstræningen op og pt er der 7 faste ungdomsløbere. Målet for 2016 er at få gruppen til at
vokse og blive dygtigere. Der knyttes familietræning til ungdomstræningen. Helle satser på
samarbejde med naboklubberne. Der er allerede planlagt en weekend med OK Sorø og HG har
planlagt en weekend til august. Helle roser de unge løbere som er både aktive og spørger ind til
opgaverne. De er friske og møder trofast op hver gang. Når sæsonen slutter i skoven møder de op
til onsdags-træningen og tilbuddet i vinteren er vigtig i fastholdelsen af løberne og i det sociale
aspekt . Helle håber familie-o kan trække nogle medlemmer med til ungdomstræningen. Helle
takker alle som har hjulpet som skygger, postudsætning og indsamling mv.
5 A. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2014:
Lone fik ordet:
Lone gennemgik kort nogle af de store poster. Årets overskud 2015 er kr. 13.780,-. Sparekassen
Sjælland er blevet til bank og derfor er indskuddet på kr. 30.000,- er lavet om til aktier.
Udgift til klubture mv blev specificeret til klubaften mv og det blev specificeret at udgift til leje at
hal til gymnastik er kr. 612,- pr sæson. Der blev fremsat ønske om at klubblad udgives i papirform .
Det tages under eventuelt. Benny gjorde opmærksom på at der på sidste generalforsamling blev
gjort opmærksom på at der skal gives besked til Lykke hvis klubblad ønskes i papirform . Lykke vil
gerne skrive et par enkelte blade mere ud til dem som ønsker det.
Helmut gjorde opmærksom på at kontingent til DOF er vigtig – selvom det er den største
udgiftspost, da det er med til at vi kan løbe rundt i skovene og sporten er synlig.
Indtægt ved udlejning og salg - er leje af materiel og salg af tøj.
Regnskabet blev godkendt.
5 B. Budget 2016 til orientering:
Lone fik ordet:
Budgettet blev gennemgået og er til orientering. Jesper gør opmærksom på at der de sidste par år
har været underskud så dejligt med et overskud i 2015. Grunden til at vi havde overskud er
afholdelse af et større stævne og det skal derfor overvejes om vi skal afholde større arrangementer
hvert år.

6. Indkomne forslag:
Forslag vedrørende brugerbetaling på gymnastik(Susanne Truelsen)
Susanne fik ordet. Det er et godt initiativ, men Susanne mener ikke vi har tilgodeset dem som bor
langt væk. De skal betale uanset de er med eller ej. Susanne mener der skal betales for gymnastik
sådan at resten at klubben ikke skal bøde for dem som er med til gymnastik og især nu når
kontingentet steg sidste år.
Formanden er modstander af brugerbetaling, der er ikke brugerbetaling på træningsløb eller andre
initiativer som klubbens medlemmer tager. Helmut er enig med Stig mht brugerbetaling og
klubbernes kontingentniveau kan ikke sammenlignes direkte med andre klubber da det er meget
afhængigt at sponsorer mv. Det er vigtigt at klubben har tilbud til medlemmerne. Bent synes vi skal
vurdere hvad vi vil med klubben – for at holde klubben i live skal der tilbydes aktiviteter. Bent er i
mod brugerbetaling. Henriette er træner på indendørstræning og gjorde opmærksom på at hun har
lært de nye ungdomsløbere at kende og de møder trofast op hver gang. Det er et godt tilbud til alle
klubbens medlemmer – et helårsarrangement som bindes sammen med træningsløb.
Brugerbetaling har aldrig været aktuelt for ungdomsløbere under alle omstændigheder. Poul
gjorde opmærksom på at han deltager i skitræning hvor man betaler 100,- pr sæson og det er han
glad for – han bakker Susannes forslag op.
Forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev nedstemt.
7. Vedtægtsændringer:
Der er ikke indkommet forslag til ændringer.
8. Kontingent 2016:
Kontingentet for 2016 er uændret.
9. Valg til bestyrelse:
Formand vælges for 2 år.
Stig Andersen stiller op til formandsposten. Stig blev genvalgt.
Sekretær/bestyrelsesmedlem vælges for 2 år.
Lykke Berg stiller op. Lykke blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år.
Henrik Mathiesen stiller op. Henrik blev genvalgt.
Suppleanter for 2 år:
Arne er 1. suppleant. Arne modtog genvalg.
Helle er 2. suppleant. Helle modtog genvalg
Revisor for 2 år.
Bent Børsting og Peter Hansen modtog genvalgt

Revisorsuppleant for 2 år.
Jesper Rene stiller op. Jesper Rene blev valgt
10. Udvalg:
Kortudvalg: Svend-Erik Munck
Skov- og træningsudvalg: Jesper Børsting
Materiel + klubhus: Frede Scheye
Klubtøj: Henriette Hansen
Scrapbog: Ruth Børsting
Festudvalg: Maj Brandstrup
Ungdomsudvalg: Henrik Mathiesen
11. Eventuelt:
Henriette er glad for at Stig fortsætter som formand, så kan han tage alle møderne og hun kan lave
aktiviteter.
Bent synes bestyrelsen arbejder godt sammen, men Bent vil gerne have vi tænker over og drøfter
skoleorientering. Formanden sidder med i DOFs skoleudvalg og der kommer mere fra dem. Vi er
med og forsøger at gøre noget aktivt.
Benny kommenterede at der er blevet skiftet meget ud i bestyrelsen i 2015. Benny er glad for at
det kører så godt og der er gang i den.
Helle efterlyser folk som gerne vil køre ungdomsløberne til U1 og U2.
Stig Andersen overrakte ”årets bommert” (klubbens måske vigtigste pokal) Pokalernes pokal og
man har gjort sig yderst fortjent for at modtage den. Der er tale om hardcore –kvajeri.
Lone og Lykke modtog i skøn forening pokalen for at sætte arrangørerne af Hallands 3-dages på
den anden ende fordi de troede at Henrik var faldet ud over en klippeskrænt. De havde dog bare
misset ham i menneskemylderet.
Henriette fortalte lidt om familie-o og inviterede klubbens medlemmer til at deltage. Familie-o er
forlænget til de 2 første weekender i marts.
Lykke efterlyste banelæggere til tirsdagstræningsløb.
Arne reklamerede for Troldens Fodspor 6/3 2016. Invitationen ligger på klubbens hjemmeside.
Debat om klublad. Susanne synes klubbladet er ”tungt” og ikke tilfreds med billedkvaliteten.
Medlemmer kan sende mail til Lykke på Lykke@realregnskab.dk hvis de vil have klubblad i trykt
form. Det er dog vedtaget i bestyrelsen at klubblad sendes elektronisk for at spare på
omkostningerne til tryk og porto. Hvis der kommer mange henvendelser om blad på tryk vil
bestyrelsen tage det op til overvejelse.

Der blev fremsendt ønske om at der kommer mere specifik adresse til løb. Anders forsøger at
opdatere på klubbens hjemmeside ca en uge før.
Stig gav det afsluttende ord:
Stig takker for genvalget. Stig glæder sig til at arbejde sammen med bestyrelsen i det næste år. Og
stor tak til Jesper Rene som referent og for at holde god ro og orden til generalforsamlingen.
Klubbens medlemmer råbte et 3-foldigt leve for klubben.
Referent
Lykke Berg

