Generalforsamling d. 4 februar 2019 kl. 19.00
Sandra, bestyrelsens referent er på ferie, Helle skriver referat
1.Susanne og Helmuth valgt som stemmetællere.
Der er fremmødt 20 stemmeberettigede
2.Torben valgt som dirigent.
Torben udtaler at mødet er rettidigt indkaldt
3.Formandens beretning.
Et år med mange aktiviteter, heriblandt medaljer og mange succesrige løbsarrangementer.
Klubben har investeret i nyt i køkkenet, f.eks. komfur.
Snart er der mulighed for at bestille klubtøj fra ny leverandør.
Diverse klubarrangementer gennemført med hyggeligt samvær.
Klubben er i fuld gang med at planlægge DM i 2021
Beretningen er enstemmigt vedtaget.
Hele beretningen kan læses andetsteds
4 Udvalgsberetninger:
Trænings- og skovudvalget
Tak for godt samarbejde i udvalget.
Jesper fortsætter ikke som udvalgsformand.
Foreløbig plan for træningsløb fremlægges, men der kan fortsat forventes ændringer
Der er i år planlagt kun med to sprint, det er vurderet at klublens medlemmer helst vil løbe i skoven.
Der er problemer med at få tilladelser til at lave løb i Glumsø Østerskov
Næstved kommune i forhandlinger om at købe Mogenstrup Ås, og dette kan give muligheder for at
få nye områder at løbe i.
Kortudvalget
Jesper laver beretningen for Svend Erik. Vi har ikke fået rekognosceret på så mange skovkort som
ønsket. Tiden er blevet brugt på at lave sprintkort, som er blevet brugt til Sjællandsspinten. Svend
Erik bruger også en del tid på at tegne kort over Næstved by. I 2019 skal der tegnes over
Mogenstrup og Tappernøje.
Herlufsholmskoven er ved at blive tegnet efter nye norm: isom 2017.
Harrested og Fruens plantage er blevet opdateret i 2018
Skovene bliver fremover registreret i geotrack, så løbene kan lægges i o-track
Ungdomsudvalget:
Der er en fast gruppe af ungdomsløberne på omkring 10 som kommer jævnligt til træning.
Vi fortsætter med at træne om tirsdagen, hvor vi har gode muligheder for at udfordre dem.
Materiale og klubhusudvalg:
Nyt komfur og ny kaffemaskine. Begge dele glædes brugerne over.
Der er investeret i ny generator (som kan trække den nye kaffemaskine)
Der er kommet trådløst netværk i klubhuset.
Der er købt nye sammenklappelige borde.
Der er behov for indkøb af nye postskærme, disse købes med reflekser på.

Der etableres mere tørresnorsplads til våde skærme.
Hjemmeside
Anders har arbejdet en del på hjemmesiden og har den stort set færdig.
De sidste opgaver køber han sig til at få lavet, f.eks. nemmere opdateringsmuligheder og integrering
af Facebook på hjemmesiden.
Anders arbejder videre med det sidste
Klubtøj og natløbsudstyr:
Der er indkøbt to natlamper, som kan lånes.
Trimtex laver klubtøj fremover. Designet og farver bliver det samme. Vi forventer, at det snart kan
bestilles
Skoleudvalget:
Mange skoler har fået tegnet kort og en del lærere har fået undervisning i den tid skoleudvalget har
eksisteret.
DOF laver en ny struktur, så skoleudvalget forventes nedlagt, men vi forventer bliver en del af det
skole-OL som skolerne afvikler.
Festudvalget
Bestyrelsen er pt. Festudvalg
5a Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Årets indtægt har været godt 40.000 højere end budgetteret
Året udgifter har været cirka 12.000 højere end budgetteret
Samlet set giver det et overskud på kr. 9.300
Spørgsmål til regnskab:
Nu vi er blevet formuende, hvilke planer har bestyrelsen med denne.
Efterhånden koster vores udstyr en del når de går i stykker, så det er rart at kunne investere, når
behovet opstår. F.eks. er der i år investeret i en generator, batterier til sportident enhederne
Der kan også bruges penge til at henter nye medlemmer.
Det konstateres at der ikke er renteindtægter og heller ikke renteudgifter.
Der er blandt medlemmerne ønsker om både store og små telte - bestyrelsen overvejer dette.
Bestyrelsen opfordres til at overveje at investere pengene i f.eks. obligationer som kunne give lidt
renteindtægter
Der drøftes mulige behov for flere computere, printer mv.
Bestyrtelsen er dog også bevidste om at vi ikke skal være en pengetank

Regnskabet godkendt
5b. Orientering om næste år budget
Der budgetteres igen med et overskud de kommende år
6. Indkomne forslag:
Forslag om at opdele Materiel- og klubhusudvalget i fire dele: Klubhus, Materiel, Klubtelte og
Sportident.
Der opleves også et behov for at kigge på indretning og oprydning i klublokalet.
Der er forslag om, at Peter og Henrik sørger for materiel og klubtelte.
Det besluttes at bestyrelsen får bemyndigelse til at indrette klublokalet
Materiel og klubhusudvalg bibeholdes og opdeles i 4 ansvarsområder
– klubhus, daglig vedligehold
– materiel i skur og skabe
– klubtelte
– Sportident
7. Ingen vedtægtsændringer
8. Kontingentet bevares
9. Valg:
a.
Henriette genvalgt til bestyrelsen
Lykke valgt til bestyrelsen (kasserer)
Anders genvalgt til bestyrelsen
Sebastian valgt til bestyrelsen
b.
Helle og Arne valgt som suppleanter til bestyrelsen
c.
Peter genvalgt som revisor
Lone valgt som revisor
Birgit valgt suppleant for revisor
10. Valg til udvalg
Jesper genvalgt til skovudvalget
Sebastian valgt til træningsudvalget
Svend Erik genvalgt til kortudvalget
Sebastian og Henrik genvalgt ungdomsudvalget
Materiel og klubhusudvalget:
Henrik og Peter valgt som ansvarlig for materiel og klubtelt
Frede valgt som ansvarlig for sportident

Anders genvalgt til hjemmeside- og natløbsudstyrsudvalg
Henriette genvalgt som ansvar for klubtøj
Ruth genvalgt som ansvar for scrapbogen
Bestyrelsen er festudvalg
Henriette og Stig genvalgt til skoleorienteringsudvalg
Find vej udvalg:
Erik, Poul og Niels. Erik ønsker at trappe ned med arbejdet med find vej. Erik er indstillet på at
sørge for at få flyttet stolper på Rønnebækholm og at færdiggøre Mogenstrup, hvis vi får lov at
sætte op derude. Poul og Niels vil deltage i at vedligeholde stolperne. Udvalget fordeler opgaverne
Eventuelt:





Årets klubtur går til Skaw dysten d. 12-14/7 2019
Inden er der junior JWOC d. 6-12/7 2019 som nogle medlemmer vælger at deltage
Uddeling af årets bommert:
Lene Hansen, for 2. etape ved årets påskeløb.
Der forventes ændringer på stadionområdet.

------------------Formanden holdt ”Tak for indsatsen tale” og gaveuddeling til Lone og Jesper som træder ud af
bestyrelsen.

