
Referat Generalforsamling i Allerød Orienteringsklub 25-FEB-2016 
 

Deltagere 

Mødt:  19 deltog til mødet 

Afbud: (ingen) 

Sted:   Klubhuset 

 

Mødet startede 19.05 

Agenda 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Jens Buchardt, dirigent, valgt med applaus. 

Dirigenten konstaterede at indkaldelse var lovlig i forhold til vedtægterne. 

Flemming Bruun, referent, valgt med applaus. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Troels fremlagde beretning fra bestyrelsen til forsamlingen. 

Se beretningens fulde ordlyd i Fuseren. 

Spørgsmål og kommentarer til beretningen: 

- Ingen 

Beretningen blev godkendt med applaus. 

 

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til 

godkendelse 

Bemærkninger til regnskabet: 

Se noter 

Spørgsmål: 

Vil det være muligt at se hvilke dele vi har en afskrivning på? Udstyr har eks. 

genanskaffelsespris. 

Vi har mulighed for at leje det meste udstyr fra andre klubber og fra Østkredsen. Ved 

meget lav beholdning har vi ikke lige mulighed for at kunne navigere. 

Det meste udstyr har vi fået via fondsmidler eller som ”udsmidt” udstyr. 

Muligvis skal vi have lavet en inventarliste, så vi kan se hvad vi har og hvad vi evt. kan 

miste i forbindelse med uheld. 

 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

Jens Buchardt vil kontakte Birgitte (som er syg) og Erik (som er på ferie) med hensyn til 

underskrifter. 

 

Det blev foreslået at Budget og kontingent blev slået sammen, da der er en vis afhængighed 

mellem de to emner. 



4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

 

Kommentarer: 

Posten ”Familie og motionsorientering” flyttes til ”Synlighed og rekruttering”. 

Samtidig budgetteres med 5.000 i indtægter og udgifter for at vise at posten ikke 

forventes at give overskud. 

 

Elitegaming er en ordning, hvor man kan modtage penge fra spillehaller. Dette har 

været lukket ned af SKAT, da der har været problemer med svindel. 

Ordningen er nu lavet om til at det er SKAT, der udbetaler penge i forbindelse med 

klubber. Vi har ansøgt om samme beløb, som vi har modtaget sidste gang. 

 

Lars gennemgik de nye klubtilskudsordninger til løb, mod at den enkelte løber vælger 

den kategori, som han/hun ønsker at deltage i. 

De enkelte kategorier har forskellige tilskud, mod en differentiering i 

klubkontingentet. Højere pris giver mere tilskud, dog er der begrænsninger. Se 

udsendte beslutningsgrundlag for klubkontingent. 

 

Tilskudsordninger sættes på de enkelte løbere i o-service. 

 

Porto er væsentlig reduceret, da vi vil forsøge en ny ordning med uddeling af Fuseren. 

 

Spørgsmål: 

Idrætsanlæg burde lægges ind i 2016 regnskabet for at vise hvad det koster at 

vedligeholde kort (kørsel, print, timer etc.) 

 

”Vedligeholdelse og forbedringer” går i plus i regnskabet pga. erstatning, der er 

udbetalt i andet regnskabsår. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Det foreslåede kontingent blev sat til afstemning på generalforsamlingen. 

 

Ingen stemte imod forslaget. Godkendt med applaus. 

 

6. Behandling af indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest 10. 

februar 

Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af formand - Lige år. Troels modtager ikke genvalg. 

Troels modtog et gavekort til Løberen og med håb om at han vil gøre gode resultater i de 

kommende år. 



Bestyrelsen foreslog Michal Ertman, hvis ingen meldte sig. 

Michal Ertman blev valgt med applaus. 

 

8. Valg af kasserer - Ulige år 

Birgitte Birck ikke på valg. 

 

9. Valg af sekretær - Ulige år. 

Flemming Bruun ikke på valg. 

 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Lars blev genvalgt 2015. 

Annette Danielsen blev valgt 2015. 

Lotte Bergmann blev valgt 2016 

Jens Tamdrup blev valgt 2016 

 

11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Genvalg af Kirsten Lange og Steen T. Hasholt 

 

Bestyrelsen består herefter af 

Michael Ertman/Birgitte Birck/Lars Munktved/Flemming Bruun/Anette Danielsen/Lotte 

Bergman/Jens Tamdrup/suppleant Kirsten Lange/suppleant Steen T. Hasholt. 

 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Erik Sørensen modtog genvalg som revisor med applaus. 

Otto Lichtenberg modtog valg som revisorsuppleant med applaus. 

 

13. Eventuelt 

 

Fuseren. I 1974 blev meddelelser sat op på et glasskab ved Kvickly. Kort efter blev det til et 

rigtig blad. Er nu blevet et ”reklame”-blad, hvor den bruges til at holde fast i medlemmerne. 

Frekvensen er på 4 gange om året, men om det skal sættes til 3 gange (før og efter 

generalforsamlingen, samt en gang i efteråret). 

Hvordan vi kan sætte omkostningerne ned i forbindelse med porto. 

Numrene kan findes på nettet, og de gamle numre forsøges at blive lagt op på vores netside. 

 

Den officielle del af generalforsamlingen lukkede kl. 20.50 

 

 

  



Konkurrence- og klubmål 
Lars tog målene op fra sidste år og sammenlignede med hvad vi nåede. 

 Mål 2015 Konkret 2015 Mål 2016 

Konkurrencemål 

Divisionsmatch Blive i 1. div. Blev i 1.div Bliv i 1. div. 

SM medaljer 20 (med stafet 31) 11 20 inkl. stafet 

VM/EM/DM medaljer 38 38 38 

KUM udtagelse -   

Gns. Løbstid min/km Under 10.00 10.17 Under 10.00 

Klubmål 

Klubmedlemmer 185 aktive 170 aktive 180 aktive 

Klubmål starter 1400 Ikke muligt at 
tælle i o-service 

Ligeså mange 
starter som vi selv 
arrangerer for. 

Klubløb 50 50,5 60 

Mentorordning Viderudvikling   

SkovCup Største klub Næststørste klub Flere 
Skovcupstarter end 
2015 

Voksentræning   Udvikling af 
klubtræning 

 

 


