REFERAT
Generalforsamling i Allerød Orienteringsklub
Lillerødhallernes mødelokale, Allerød, onsdag d. 24.februar 2022 kl. 19 – efter spisning.
31 medlemmer deltog.
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Valg af dirigent og referent
René Niehues Birch, dirigent, valgt med applaus.
Karen Wibe Enevoldsen, referent, valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretningens fulde ordlyd er fremsendt pr. mail til alle medlemmer, og formand Charlotte
Bergmann valgte således ikke at gennemgå den i sin helhed.
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!
Enkelte af punkterne i årsberetningen blev gennemgået:
Peter Reibert Hansen fortalte om MTB maraton, klubbens nye, store løb, der blev
gennemført i AOK-regi for første gang i 2021. Det har været dejligt at se, hvordan klubbens
medlemmer løftede i fælles flok, og vi har fået megen positiv feedback fra deltagerne.
I 2020 satte coronaen en stopper for løbet inden vi kom i gang, men også 2022 vil også byde
på udfordringer: Vi fik en ny hovedsponsor i 2021, til gengæld er en anden sprunget fra
gældende fra 2022. Der er store ombygninger i gang i Hillerød bymidte, så Posen kan i år
ikke benyttes som stævneplads, ligesom etablering af Naturnationalpark Gribskov bevirker
ændringer på ruten. Klubbens medlemmer opfordres allerede nu til at sætte kryds ved
søndag d. 2. oktober, hvor vi har brug for mange hjælpere - og ugen op til.
Anders Marager fortalte om AOO, Allerød Open Orienteering. Klubben har i ca. ti år kunnet
tilbyde familietræningsløb søndag formiddag. Det har ikke ført til ret mange nye
medlemmer, så nu er konceptet ændret, således at fokus er flyttet fra en uforpligtende tur i
skoven til træning rettet mod de 8-14-årige og deres forældre. De udbudte baner har
mindre spring i sværhedsgraderne, sådan at det er mindre “farligt” at prøve en sværere
bane. Det er muligt at få en træningsbog med belønning for gennemførte baner og “skills”.
Angélique Rasmussen fortalte om ungdomstræningen, der har været gennemført selv i
perioder med skrappe coronarestriktioner; børnene mødte ind i små grupper med snævert
definerede mødetidspunkter. Der har været gennemfør 37 træninger, og mange har
deltaget næsten hver gang, og en enkelt, Amalie Broman, har deltaget i hver eneste træning
hele året. Det giver en god solid gruppe, der deltager hver gang, og som har både et højt
teknisk niveau og et stærkt sammenhold i gruppen. Årets komet blev Gry, der efter et års
træning nu kan løbe svære baner, og årets ungdomsløber blev Mads Christian, der på
baggrund af en lang række mesterskabsmedaljer repræsenterede Danmark ved UngdomsEM i sommer. Angélique takkede forældrene for at bakke så godt op om aktiviteterne.
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Beretningen blev modtaget med applaus.
Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
Kasserer Kirsten Lange forelagde regnskabet.
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Peter Reibert kommenterede på MTB Marathon-regnskabet, at 40.000+66.000 kroner er
engangsudgifter, så løbet forventes fremover at være en endnu større indtægtskilde end
denne gang.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Kasserer Kirsten Lange forelagde budgetforslaget, der inkluderede en fremskrivning frem til
og med 2024. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Der blev spurgt, om der er budgetteret med fristart for alle til alle tre divisionsmatcher. Det
er der.
Der blev fremsat ønske om, at der også budgetteres med tilskud til voksenaktiviteter, for
eksempel klubture. Motivationen var at vi ser frem mod en tid med økonomisk overflod, og
så bør pengene også komme ud at rulle til glæde for dem, der trækker læsset.
Der blev fremsat forslag om at holde en diskussionsdag, hvor man kunne diskutere, hvad vi
skal prioritere at bruge penge på i de kommende år.
Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet ét forslag, omhandlende etapevis renovering og udbygning af klubhuset.
Marlene Marager og Jens Thamdrup har taget teten på udarbejdelse af forslaget, som de
fremlagde for generalforsamlingen.
Fase 1: Udskiftning af tag
Foreløbig fase 2: Tilbygning
Foreløbig fase 3: Indvendig istandsættelse
Fase 4 og frem: Ideer
Klubhuset ønskes forlænget mod nord, da det vil give let adgang til kloaksystemet ved
etablering af nye badeværelser.
Det er vigtigt overfor kommunen og naboerne at fremsætte og ansøge om ét samlet projekt
dækkende fase 1-3.
Spørgsmål til hvor kontortingene, printer mv. skal opbevares. Tanken er at opstille en række
underskabe, hvorpå/-i dette kan opbevares.
Det estimeres at fase 2 og 3 hver vil koste 500.000 kr.
En kommentar lyder at meget udstyr fremover kan opbevares i containerne, så der måske
kan etableres kontorfunktion i kælderen.
Der spørges, om det er bestyrelsens intention at fortsætte med etape 2 osv., idet der
såfremt det ikke er tilfældet, er tale om en overinvestering. Det kommenteres, at denne er
på 50.000 kr.
Præmissen for det fremsatte forslag er, at generalforsamlingen sidste år pålagde bestyrelsen
at fremkomme med et forslag, der kan finansieres uden at optage lån.
Efter en lang debat sattes det fremsattes forslag, fase 1, til afstemning.
28 medlemmer stemte for forslaget, der hermed er vedtaget.
En del af beslutningsgrundlaget er at der foretages en byggesagkyndig gennemgang for at
sikre at der ikke er råd og skimmel, der gør at en renovering er alt for dyr.
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Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

Efter en lang debat blev det besluttet at hæve indtægtsbudgettet for MTB Marathon med
33.000 inden budgettet sattes til afstemning.
Herefter vedtoges budgettet enstemmigt, ligesom der ikke fremkom indvendinger mod de
uændrede kontingentsatser
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Valg af formand - lige år.
Charlotte Bergmann genopstiller. Valgt med stor applaus
Valg af kasserer - ulige år
Kirsten Lange er ikke på valg i år.
Valg af sekretær - ulige år
Karen Wibe Enevoldsen er ikke på valg i år.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Henriette Broman blev valgt i 2020 og er derfor på valg. Hun genopstiller
Jesper Groos blev valgt i 2018 og er derfor på valg. Han genopstiller.
Begge blev genvalgt med applaus.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Ingen meldte sig.
Bestyrelsen består herefter af:
Funktion
Formand
Sekretær
Kasserer
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem

Navn
Charlotte Bergmann
Karen Wibe Enevoldsen
Kirsten Lange
Henriette Broman
Emil Olander Lorenz
Lasse Fugmann Thamdrup
Peter Reibert Hansen
Jesper Groos
Anders Marager
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Valg af revisor og revisorsuppleant
Birgitte Birck modtog genvalg som revisor med applaus.
Henrik Wibe modtog genvalg som revisorsuppleant med applaus.
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Eventuelt

Valgår
2018
2019
2017
2020
2019
2019
2019
2018
2021

Charlotte Bergmann uddelte Damernes Ærespris til Marlene Marager. Marlene har lagt et
stort engagement i klubhusprojektet, hun er aktiv i AOO, står for salg af klubtøj og sidst men
ikke mindst så bakker hun hele familien op til en lang række løb.
AOK uddeler et ganske særligt skulderklap i år: Erik Sørensen modtager det for sit langvarige
engagement for klubben indenfor mangeartede discipliner (korttegning, stævner,
(nat)træninger)
Emil Olander og Lasse Fugmann Thamdrup afslørede Frida og Mads Christian som vindere af
AOK Vintercup 2021/2022
De tre MTBO Veteran VM-medaljetagere, Peter Reibert Hansen, Jørgen Nielsen og Christian
Strandgaard blev hyldet

Lars Munktved annoncerer arbejdsdag ved klubhuset på lørdag d. 26. februar kl. 10
Lars Munktved foreslår at forlænge klubturen til DM mellem
Lars Munktved foreslår klubtur til Norge, hvor der er spændende løb, Blodslitet, i
efterårsferien. Alternativt publikumsløb til Swedish League W for Stockholm. Det
kommenteres at efterårsferien er højsæson for elgjagt i både Norge og Sverige. Alternativet
er Harzen
Marlene Marager efterlyser deltagere til klubhusarbejdet:
Lars Munktved kan altid spørges om servitutter
Jesper Groos: Computernørd
Erik Sørensen: Praktisk
Steen Leisner: Praktisk
Jørgen Nielsen og Troels Bent Hansen: Fondsansøgninger
Henrik Jørgensen og Jens Thamdrup: ”teknisk afdeling”

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 22.24.

_____________________________
Rene Niehues Birch
Dirigent

_____________________________
Charlotte Bergmann
Formand

_______________________________
Karen Wibe Enevoldsen
Referent

