
 

 

REFERAT 

Generalforsamling i Allerød Orienteringsklub 

Kirkehavegård, Allerød, onsdag d. 09.juni 2021 kl. 19 – efter spisning. Tak til Naja for tilberedning af 

den dejlige mad! 

34 medlemmer deltog. 

 

Agenda 

1 Valg af dirigent og referent  
Troels Bent Hansen, dirigent, valgt med applaus.  
Karen Wibe Enevoldsen, referent, valgt med applaus.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet. 

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
Formand Charlotte Bergmann takkede en lang række klubmedlemmer for den indsats, de 
har gjort i det forløbne år. Uden frivillige hjælpende hænder, så har vi ingen klub! 
Beretningens fulde ordlyd er fremsendt pr. mail til alle medlemmer, og Charlotte valgte 

således ikke at gennemgå den i sin helhed.  
  
Peter Reibert fortalte om MTB maraton, klubbens nye, store løb, der forhåbentlig kan 
gennemføres i fuld skala i år. Løbet vil være en af klubbens helt store indtægtsgivere, og 
Peter opfordrede alle medlemmer til at bidrage, dels i løbsweekenden og dels ved at dele 
budskabet via Facebook og andre sociale medier. 
 
Beretningen blev modtaget med applaus. 

3 Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til 
godkendelse  
Regnskabet blev modtaget uden kommentarer eller spørgsmål.  

4 Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år  
Kasserer Kirsten Lange forelagde budgetforslaget. 

5 Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  
  
Modtaget med applaus.  

6 Behandling af indkomne forslag   
Klubhus 
Jens Thamdrup fremlagde klubhusudvalgets arbejde. Der er udarbejdet projekter til såvel en 
til- og ombygning af korthuset som til et komplet nybyggeri på grunden. 
Forslag A: Om- og tilbygning 115 ny m2 
Forslag B: Nybygning, 187 m2. 
De to forslag vil begge give klubben bedre forhold med omklædningsrum og samlingsrum 
end i dag. Samlingsrummet i forslag A kan dog virke for lille, og der er derfor en risiko for at 
der er tale om en dårlig investering **find korrekt formulering**” 
Anlægsoverslag: A: 3,85 mio., B: 4,15 mio. 
5 principielt forskellige finansieringsmuligheder blev fremlagt: egenkapital, fonde, realkredit, 
kommunen samt mikrolån. 
Jens modtog på udvalgets vegne applaus for arbejdet. 
 



 

 

Herefter udspandt sig en lang og engageret debat af de forskellige muligheder og 
konsekvenser, dels omkring klubhuset i sig selv og dels omkring klubbens økonomi. 

 
Konklusionerne blev: 
- Renovering af klubhuset på Sandholmgårdsvej igangsættes ikke. Det er et flot projekt, 

men for dyrt.  
- Bestyrelsen fik mandat til at afsøge mulighederne på Skovvang stadion. Ønsket fra 

generalforsamlingen er at opnå egne lokaler her. 
 
Klubhusudvalget modtog aftenens største applaus for deres fine og grundige arbejde. 

7 Valg af formand - lige år.  
Charlotte Bergmann er ikke på valg i år. 

8 Valg af kasserer - ulige år  
Kirsten Lange genopstiller. 

9 Valg af sekretær - ulige år  

Karen Wibe Enevoldsen genopstiller. 
10 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  

Emil Olander Lorenz blev valgt i 2019 og er derfor på valg. Han genopstiller 
Lasse Fugmann Thamdrup blev valgt i 2019 og er derfor på valg. Han genopstiller. 
Peter Reibert Hansen blev valgt i 2019 og er derfor på valg. Han genopstiller.  
 
Anders Marager meldte sig som bestyrelsesmedlem og blev valgt med applaus. 
  

11 Valg af to suppleanter til bestyrelsen  
Ingen meldte sig. 
 
Bestyrelsen består herefter af: 

 

Funktion  Navn  Valgår  

Formand  Charlotte Bergmann  2018  

Sekretær  Karen Wibe Enevoldsen  2019  

Kasserer  Kirsten Lange  2017  

Menigt medlem  Emil Olander Lorenz  2019  

Menigt medlem  Lasse Fugmann Thamdrup  2019  

Menigt medlem  Peter Reibert Hansen  2019  

Menigt medlem  Jesper Groos  2018  

Menigt medlem  Anders Marager 2021  
 

 
12 Valg af revisor og revisorsuppleant  

Birgitte Birck modtog genvalg som revisor med applaus.  
Henrik Wibe modtog genvalg som revisorsuppleant med applaus.  
 

13 Eventuelt  
 
Charlotte Bergmann uddelte Damernes Ærespris til Anja Niehues Birch. 

 

Troels Bent Hansen oplyste, at vi har booket Skovvangsskolens gymnastiksal på det 
sædvanlige, gode tidspunkt, tirsdage 18-19.30, men vi mangler en instruktør. Hvem kender 
nogen? 



 

 

 
  

 
 

Dirigenten takkede bestyrelsen for arbejdet og afsluttede generalforsamlingen kl. 21.52.  
  
  
  
_____________________________                                             _______________________________  
Troels Bent Hansen                                                                          Karen Wibe Enevoldsen  
Dirigent                                                                                              Referent  
  
  
  
  
_____________________________   
Charlotte Bergmann   
Formand   


