
Referat Generalforsamling i Allerød Orienteringsklub 27 -FEB-ZA?O

Mødt:

Sted:

38 deltog til mØdet

Lille rød Hallerne, Banevang 7 , 3450 AIlerød.

Mødet startede 19.00 efter spisning.

Agenda

!. Valg af dirigent og referent
Troels Bent Hanseh, dirigent, valgt med applaus.

Karen Wibe Enevoldsen, referent, valgt med applaus.

Dirigente n konstaterede at genera lforsam linge n va r rettidigt va rslet.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Charlotte Bergmann fremlagde med bistand fra Camilla Bergmann, Peter Reibert og Lars

Munktved beretning fra bestyrelsen til forsamlingen.

Beretningens fulde ordlyd er fremsendt pr. mail til alle medlemmer.

Beretningen blev modtaget med applaus.

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

Regnskabet blev modtaget med applaus.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

Kommentarer:

- Forvirrende at elitesatsning inkl. MTBO ligger under børn og unge. Kirsten Lange

svarede at det skyldes at deltagerne er i kategorien børn og unge.

- l-klassen i Hillerød: AOK er den eneste klub, der ikke refunderer trænerudgifter LOO%.

Bestyrelsen opfordres til at tage dette tilskud op til overvejelse.

På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at udarbejde et flerårigt

budget. Det er nu udarbejdet, der er budgetteret konservativt og det viser at vi fra 2022igen

forventer overskud

Budgettet blev modtaget med applaus.

Iaf4



Referat Generalforsamling i Allerød Orienteringsklub 27 -FEB-?O?O

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Modtaget med applaus.

6. Behandlingaf indkomne forslag
a. Forslag til vedtægtsændringer

Kirsten Lange gennemgik bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne.

Ændringsforslaget blev vedtaget ved håndsopretning.

b. Klubhus beslutningsforslag "fremtidigt klubhus"

Jens Thamdrup gennemgik 5 principielt forskellige forslag til fremtidigt klubhus og

understregede, at vi ikke i dag skulle stemme om, hvilket klubhus vi skal have i fremtiden,

men udelukkende hvilken retning der skal afsØges nærmere. En aktiv beslutning om et

fremtidigt (nyt) klubhus vil skulle tages på en senere generalforsamling.

Kommentarer:

- OK Pan: Bygget selv (til) og derefter straks foræret kommunen, der så stod med

driftsomkostninger mens klubben blev sikret en Iangvarig brugsret

- Hvad skete der med forslaget om at bygge på en ledig grund i byen? Det har kommunen

ingen interesse i.

- Der er mange andre finansieringsmuligheder end den skitserede...

- Er det korrekt at kommunen bare kan flytte lokaler for brugerne, hvis behovet ændres?

lngen konkrete regler. Det kommer an på, hvilken løsning der vælges. I princippet kan

man komme ind i det kommunale puslespil for at få kommunens bygninger udnyttet

bedst muligt (kun relevant for forslag E)

Afstemningsrunde 1: Forslag E fik kun 1 stemme og udgik fra de videre afstemninger

Afstemningsrunde 2: Forslag C fik 2 stemmer og udgår fra de videre afstemninger

Afstemningsrunde 3: Forslag B fik 4 stemmer og udgår fra den videre afstemning

Afstemningsrunde 4: Mulighed A fik 25 stemmer, mens forslag D fik 12 stemmer

Sidste afstemningsrunde var derfor mellem hvorvidt der skal nedsættes en arbejdsgruppe til
at se på muligheden for at realisere forslag A eller vi skal nøjes med at istandsætte det

eksisterende klubhus.

Forslag A blev vedtaget med overvældende flertal.

Jens Thamdrup efterlyste medlemmer, der har lyst til at deltage i det videre arbejde.

Der var stor applaus til gruppens arbejde.

7. Valg af formand - lige år.
Charlotte blev genvalgt med applaus.
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Valg af kasserer - ulige år
Kirsten Lange er ikke på valg og fortsætter.

Valg af sekretær - ulige år
Karen Wibe Enevoldsen er ikke valg og fortsætter.

10. Valg af øwige bestyrelsesmedlemmer
Jens Tamdrup blev valgt 2016, og er på valg. Ønsker ikke genvalg.

Jesper Groos blev valgt i 2018 og genopstiller. Jesper blev genvalgt med applaus.

Der var ikke yderligere, der ønskede at stille op, og bestyrelsen fortsætter derfor med 7

medlemmer

11. Valg af to suppleanter til bes§relsen
Steen blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsen består herefter af

Menigt medlem Emil Olander Lorenz 2019

Menigt medlem Lasse Fugmann Thamdrup 20L9

Menigt medlem Peter Reibert Hansen 2020

Menigt medlem Jesper Groos 2018

12. Valg af revisor og revisorsuppleant
Erik Sørensen har været revisor, men ønsker ikke at genopstille.

Birgitte Birck ønsker at opstille som revisor og blev valgt med applaus.

Henrik Wibe modtog genvalg som revisorsuppleant med applaus.

13. Eventuelt
Jens Buchard modtog aftenens største bifald, da han blev udnævnt til æresmedlem. Jens har

siden 1970erne trofast bestyret Fuseren, han harværet formand gennem en lang periode,

hvert andet år har han været stævneleder for DSR og OK Skærmen lige som han altid er at

finde på hjælperlisten, når vi selv arrangerer stævner. Som oftest er det Jens, der står for
skiltning på indfaldsveje og stævneplads.

Charlotte Bergmann uddelte DamernesÆrespris til Naja Dan Møller. Naja er på vej til
Vasaloppet og var derfor ikke til stede til at modtage prisen.

Emil Olander Lorenz redegjorde for beregningsprincipperne for AOK Vintercup 2OL9-2O.,

hvorefter Anne og Jens Knud Maarup kunne hyldes som vindere.

B.

9.

Formand Charlotte Bergmann 20L8

Sekretær Karen Wibe Enevoldsen 20L9

Kasserer Kirsten Lange 2017

Suppleant 1 SteeR T" Hasholt 20L8
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Charlotte takkede Jens Thamdrup for hans engagement i bestyrelsesarbejdet gennem de

sidste 4 år.

Dirigenten afsluttede generalforsa m lingen kl. 2 1.59.

Troels Bent Hansen

Dirigent

Karen Wibe Enevoldsen

Referent

Charlotte Bergmann

Formand
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