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Referat. 
16 fremmødte medlemmer. 
 
1. Valg af dirigent: 
Jørn Clemmensen blev valgt som dirigent. Jørn takkede for valget og indledte med at konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Til referent valgtes Kirsten Witt. 
 
2. Beretning for OK Skærmen 2014 

 
 
1. BESTYRELSEN  
Bestyrelsen består af formand Carl-Henrik Guldbæk, kasserer Steen Sørensen, 
bestyrelsesmedlemmer Kirsten Witt, Søren Christensen, Per Rye Hougaard, Lars Christoffersen og 
Eva Hemmersam. Lone Hamborg Jensen er suppleant.  
Igen en stor tak til bestyrelsen for det seriøse bestyrelsesarbejde og den store støtte til mig. Også tak 
til dem der er villig til genvalg herunder til revisor Birthe og revisorsuppleant Peter.  Det er fortsat 
mit indtryk, at bestyrelsen trives sammen.  Bestyrelsen har efter klubbens store årlige C-løb drøftet 
afviklingen af stævnet. Vi værdsætter meget det store og seriøse arbejde, klubbens medlemmer 
lægger i at lave et kvalitetsstævne.  Der er ikke mange ressourcer i overskud, men vi klarer det flot.  
Vi synes, at klubbens medlemmer får meget for kontingentet. Tag blot i betragtning, at klubben 
betaler 331 kr. til DOF for medlemmer over 21 år og betaler startafgiften til divisionsmatcherne.  
Herudover har der været tilskud til klubovertrækstrøjen.  
Vi er godt tilfredse med, DOF gør rigtig meget for sporten. O-posten er vi også meget tilfredse med.  
Der er meget og vigtig viden samt arbejdskraft i bestyrelsen. Det har vi jævnligt brug for, når 
forskellige opgaver skal løses og laves. Det er en stor støtte for mig, og det giver også tryghed som 
formand. 
 
 
2. MEDLEMSSTATUS  
Klubben havde med udgangen af 2013, 60 medlemmer, heraf 6 meget under 20 år. 
Klubben havde med udgangen af 2014, 61 medlemmer fordelt således mand/kvinde 0-12 år 5/3, 25-
59 år 11/16 og 60 år og derover 17/9.  



Vi må glæde os over den meget lille stigning i medlemstallet i 2014.  
 
3. ARRANGEMENTER 

 Generalforsamlingen den 20. februar 2014. 16 personer deltog. Peter var dirigent og 
ledede generalforsamlingen i god ro og orden. Lise Jonasen udtrådte efter flere år af 
bestyrelsen. Generalforsamlingen var glade for, at Eva Hemmersam kom ind i bestyrelsen. 
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen: Steen, Lars, Søren og Lone. Herudover revisor Vivi 
og revisorsuppleant Peter. Tak til de genvalgte. Det blev besluttet at beholde det samme lave 
kontingent, som vi har haft i mange år. 

 Til klubarrangementet den 3. april 2014 var der 30 deltagere. Søren havde lavet rigtig 
gode baner i Lille Hareskov. Det var tilfredse løbere, der kom hjem fra skoven.  Kirsten 
lagde poster ud, havde indkøbt og forberedt noget af maden. Rasmus, Jesper Sørensen, 
Steen og Mogens samlede poster ind. Per var beregner. Der var meget skarp konkurrence i 
svær lang, som Rasmus Velling vandt. Karoline havde bagt dejlige kager. Kirsten opfordrede 
flere til at melde sig som frivillig til opgaverne ved klubarrangementerne.  Det var igen et 
godt arrangement, som blev gennemført med klubbens SI-materiel. 
Til klubarrangementet den 15. maj 2014 var der 23 deltagere heraf 5 mindre børn. 
Arrangementet i Bøndernes Hegn blev gennemført på et helt nytegnet o-kort af Mogens. Der 
var rekognosceret helt ned i enkelte træer, der var væltet, størrelsen af træet og retningen 
som træet lå i. Grundlaget var derfor helt i top. Målestoksforholdet 1:5.000 og en del poster 
på en side, gav dog lidt problemer for nogle. Mindst en uges tid før arrangementet havde der 
været dårligt vejr med regn og kølighed, men lige netop denne dag kom solen og varmen 
heldigvis. Vi kunne derfor gennemføre arrangementet med fælles buffet i det fri, men delvis 
inde i to af klubbens telte. Naja have købt gaver, og de faldt i god jord - ikke mindst blandt 
børnene. Michael, Jesper Sørensen og Steen samlede poster ind. Lars var beregner. Jeg var 
banelægger. 

 Til divisionsmatchen den 25. maj 2014 i 5. division var vi hele 34 medlemmer, der sørgede 
for, at klubben gjorde rent bord i de tre matcher. Der var mange flotte resultater fra den 
yngste til de ældste. Det var en fornøjelse at se, hvor mange der fik point. Den nye 
klubløbetrøje er smart, og en flok OK Skærmen løbere på vej til start ser godt og 
imponerende ud.  

 O-ringen 2014. Deltagerne i O-ringen havde en god oplevelse med ophold i sommerhus og 
løb i svenske skove, hvor der var mange sten og tvivl om hvilke, der var afmærket på kortet. 

 Klubbens store C-løb den 12. oktober 2014. Jeg har takket de mange i klubben, der på den 
ene eller måde har bidraget til det meget vellykkede arrangement såvel sportsligt som de 
mange andre aktiviteter, der gjorde et kvalitetsstævne. Det får forhåbentlig løberne til at 
komme igen, så de kan understøtte klubbens økonomi. En særlig tak til ”driftssikker” Lise 
Jonasen for igen at have taget tørnen som stævneleder (som passiv i klubben). En stor tak til 
Peter Nielsen for et seriøst og ihærdigt arbejde som banelægger. Der kom mange gode 
bemærkninger om banerne, og det må være noget af ”lønnen” for arbejdet. Også tak til 
Jesper Sørensen for assistance med kontrolløb til posterne medens Peter var på ferie. 
Mogens har høstet flotte bemærkninger til det meget præcise o-kort – herunder fra mig. Jeg 
er meget imponeret over, hvorledes det er lykkedes at tegne nogle af de meget svære 
områder i skoven så detaljeret og lige til at orientere præcist efter. De mange kompetencer vi 
har i klubben og solide ”krumtapper” gør, at vi en gang om året kan løfte et stort stævne i 
flok. Det er godt skuldret. Jeg er taknemmelig som formand. 

 Til Vejvalgsaften den 13. november 2014 med temaet Postbeskrivelser, kortsignaturer og 
naturen var der samlet i alt 9 medlemmer incl. Mogens, som professionelt gennemførte et 
meget instruktivt PowerPoint foredrag/kursus bl.a. baseret på fotos i Lille Hareskov, 
orienteringskortet derfra og tilhørende postbeskrivelser. Så var tingene kædet sammen på en 
forståelig måde. Ud fra fotos hørte vi korttegneres vurdering af, hvad der kan/ikke tages med 
på orienteringskortet og om kortsignaturer. Jeg gennemgik meget kortfattet Vejvalg og O-



teknik til posten. Kirsten havde forkælet os med både boller og lækker kage. 5-6 havde 
mailet til mig om, at de desværre ikke kunne komme. 

 Klubben gennemførte den 22. november 2014 med en kort tidsfrist ”Tilbud om 
orienteringsløb i Lille Hareskov” for nogle elever fra Grønnemose Skole i Gladsaxe mod 
betaling. Mogens tilpassede i den forbindelse klubbens gode koncept for sådan et 
arrangement til Hareskovhytten, som var start og mål. 

 Klubben gennemførte den 29. november 2014 igen et ”Tilbud om orienteringsløb i Lille 
Hareskov” for et privat selskab mod betaling. Mogens havde vellykket forbedret hvilke 
poster, holdene skulle tage som ”primære poster”. Kirsten og undertegnede stod for 
gennemførelsen. Det var spændte løbere, der drog ud og glade løbere, der kom i mål med 
forbavsende gode resultater.  

 Juleløbet den 28. december 2014 havde hele 38 voksne og 12 børn som deltagere. Det 
lykkedes endnu engang at lave spændende og utraditionelle o-løb i Lille Hareskov, der til 
lejligheden var smuk med julesne og endda med et pyntet juletræ med lys i ved en post. 
Børnene havde en børnebane, hvor der var vigtige ting at lede efter af hensyn til julegaver i 
2015. De voksne fik en udfordrende mellemsvær og svær bane, hvor banelæggerne Lars, 
Naja og Jesper havde været rigtig fedtet og sparet på tryksværten. Kirsten og Søren havde 
lavet den nu traditionelle julefrokost med flæskesteg og boller. Karoline tryllede nok engang 
en lækker dessert. Mogens flotte o-kort er selvfølgelig grundlaget for alle aktiviteterne. Stor 
tak arrangørerne for et vellykket arrangement. 

 Klubmestre 2014. Til juleløbet blev Hakon hædret som klubbens Senior-Mester-Sort 
(svær), og familien holdt sig ikke tilbage, for Ida Mosbech Smith blev Senior-Mester-Gul 
(mellemsvær). Tak til Steen for beregningerne. Reglerne findes på hjemmesiden under 
Klub-Arkivet.   

 
4. LØBSRESULTATER 

 Til Kredsløb den 16. marts 2014 fik Karoline en førsteplads i D21. Det ville moderen ikke 
stå tilbage for, så Ulla Hooge tog en 1. plads i D65. Det blev til en stime med Rasmus 
Vellings 1. plads i H21AK. Hakon var med helt fremme med en 2. plads i H60. 

 Til DM nat i Jægerspris Skov den 29. marts 2014 fik Mogens en 5. plads. 
 Mogens fik SM Guld H70 Nat 2014 med 200 point for to 1. pladser og en 2. plads.   
 Ved Gudenåsdysten den 13. april 2014 i Thorsø Bakker fik Michael E. Lausten en 1. plads 

på bane 5 med 53 deltagere.  
 Til påskeløbene på Fyn i 2014 fik Mogens en 3. plads i H70A. 
 Til DM Sprint i Lemvig den 26. april 2014 fik Mogens en flot 4. plads i H70. Karoline fik en 

2. plads i åben bane 2. 
 Til DM ultralang den 27. april 2014 i Nørlund Plantage/Harrild Hede fik Ulla Hooge en flot 

sølvmedalje.   
 I Store Dyrehave, Vest den 17. maj 2014 vandt Ulla Hooge mellemdistancen i sikker stil. 
 Dagen efter i Store Dyrehave, Syd blev Ulla Hooge Sjællandsmester i D65 – også 

overbevisende. Præmien blev overrakt af formanden for DOF. 
 Til Triangelmatchen den 16. – 17. august 2014 fik klubben en 2. plads efter en sikker 1. 

plads til Lyngby OK, som havde fået forstærkning fra nogle udenlandske o-løbere. De unge 
fra Lyngby OK gjorde udslaget, men vi havde flere flotte resultater. Mogens og Hakon var 
blot 3 minutter efter de unge på den lange bane A, og det gav respekt for deres resultat – 
aldersforskellen taget i betragtning. Peter Nielsen løb fejlfrit og hurtigt til en 3. plads på 
bane B på 4,0 km. Ulla Hooge blev her nr. 2 af damerne. Benthe blev bedste dame på 
mellemsvær bane C. Til rævejagten om søndagen fik de unge baghjul af Mogens, som vandt 
efterfulgt af Ulla Hooge. I alt 16 deltog i det meget vellykkede Lyngby OK arrangement 
med gode baner, lækker mad og kager og hyggeligt samvær.   



 Til DM Mellem i Nørreskoven ved Furesøen den 23. august 2014 havde vi 7 deltagere til 
start. Bedst placeret blev Mogens som nr. 2 i H70 (kun 4 sek. foran nr.3) og Ulla som nr. 7 i 
D65.  

 5. divisionsmatchen i St Dyrehave Nord den 31. august 2014 resulterede i, at vi vandt alle 3 
matcher. Dog var 2 af matcherne meget tætte, der var ikke så meget at give væk af: Amager 
OK - OK Skærmen Værløse: 49 - 52  
DSR/Fredensborg/Vinderød - OK Skærmen Værløse: 37 - 56  
Holbæk OK - OK Skærmen Værløse: 50 - 55  

 Til DM lang den 14. september 2014 fik Mogens en fornem 2. plads i H70.  
 4. – 5. divisionsmatchen den 21. september 2014 i Grib Skov Syd løb vi om oprykning med 

følgende resultat:  
o OK 73 – OK Skærmen  74-47 
o O-63/NFR/Maribo – OK Skærmen 64-52 
o Amager OK – OK Skærmen 47-60 så vi forblev i 5. division. 

 Kredsløbet den 7. september 2014 i Tisvilde Hegn: Karoline Hooge løb et meget flot og 
stabilt løb i D21, hvor hun kun kom ind 10:25 efter vinderen.  

o Ulla Hooge stillede ved samme løb op i D55 og vandt her suverænt. 
o Hakon Mosbech løb ved samme stævne også et rigtigt flot løb med en 2. plads i H60 

kun 1:06 efter vinderen.  
o Mogens Hansen stillede også op den 7. september 2014 men i klassen H65, hvor han 

fik en 2. plads 1:07 efter vinderen. 
 Til Allerød OK efterårsstævne den 19. oktober 2014 blev Ida Mosbech Smith den 3. bedst 

placerede kvinde på bane svær 4. 
 Til Jættemilen den 9. november 2014 i Tisvilde Hegn fik Mogens Hansen en fin 2. plads i 

H70 kun 29. sekunder efter den svenske vinder og verdensmester på langdistance. Distance 
8,1 km. Jeg synes ikke, at jeg tager for meget i min mund og kalder Mogens for en allround 
verdensklasse orienteringsløber, med de resultater han har haft. Niels Hamborg Jensen løb et 
godt løb i H65 som 3. bedste dansker men dog med 6 udenlandske løbere foran på 11,1 km.  

 
5. KOMMUNIKATION 

 Hjemmesiden indeholder som hidtil den information, der er nødvendig. Hjemmesiden 
fungerer tilfredsstillende og Ole opdaterer den fint. 

 Månedsbreve 2014: 10 månedsbreve er udsendt heraf de fleste med et billede.  
 
6. BESTYRELSESARBEJDE 
Bestyrelsesmøder: 26. marts 2014, 04. juni 2014, 10. september 2014, 27. november 2014 og 15. 
januar 2015. 
Jeg tillader mig at skrive delvis som ved sidste beretning, og det er positivt. Bestyrelsesmøderne har 
som sædvanligt været præget af en seriøs og grundig behandling af ofte mange punkter på 
dagsordenen. Der bliver også lidt tid til små og hyggelige afstikkere ud over dagsordenen. Ud over 
selve møderne er der jævnligt mails, der bliver orienteret om, eller som der skal tages stilling til. 
Næste bestyrelsesmøde er den 4. marts 2015, hvor bl.a. klubarrangementerne den 18. marts 2015 og 
28. maj 2015 vil der blive drøftet, herunder evt. en drejebog/todo liste for klubløbene, hvor man kan 
tilmelde sig til opgaver til løbene. 

 Formanden og Mogens har deltaget i 3 klubledermøder i Østkredsen. De giver indflydelse til 
klubben og et godt overblik over, hvad der rører sig fremadrettet. Bestyrelsen får referater 
fra møderne og mine mundtlige bemærkninger derfra på et bestyrelsesmøde.  På 
klubledermødet den 19. januar 2015 fremførte klubben et ønske om en lukket og aflåselig 
trailer til ca. 30.000 kr. De andre klubber havde ikke behov derfor, så det forslag faldt med et 
brag. Flere veste til udlægning/indsamling af SI-enheder foreslog klubben også. P.t. har 
Østkredsen kun to. Vestene er bedre end bælterne til samme formål.  



 Stafetsamarbejdet AllePiSk fungerede godt i 2014, men det kan ikke fortsætte i 2015, da 
Allerød OK kom i 1. division. Vi har derfor i 2015 indgået et stafetsamarbejde med 
Orienteringsafdeling Politiets Idrætsforening i København med det mundrette navn PiSk. 
Her i 2015 afventer vi, hvad der sker med Allerød OK position i divisionsmatcherne.  

 Bestyrelsen har udsendt en aktivitetsplan for 2014, som giver et godt overblik over klubbens 
aktiviteter.  

 Vores kasserer siden 1990, Steen, står fortsat for administration og løbstilmeldinger i O-
Service. Har du fx adresseændringer, så husk O-service og ret selv. 

 Arbejdet med klubovertrækstrøjen gik i stå i 2013. Søren fik i 2014 en god aftale op at stå 
med et firma i Ballerup Centeret. Bestyrelsen tog en ”førerbeslutning” og gav Søren grønt 
lyt til at fortsætte projektet. Generalforsamlingen kan således bebrejde initiativet men 
forhåbentlig ikke samtidigt bebrejde bestyrelsen for at puge penge sammen. Der er solgt 25 
overtrækstrøje á 260 kr. Klubtilskuddet var på 250 kr. Kirsten har fået gennemført projektet 
med en klubtrøje. Der er bestilt 45 trøjer og solgt 33. Antal på lager fremgår af Regnskab for 
2014. Bestyrelsen er tilfreds med opbakningen til den nye klubtrøje og klubovertrækstrøje. 
Vi er nu mere synlige, flotte og viser bedre end før samhørighed, fælleskab og 
samlingsmærke.  

 Bestyrelsen har i samarbejde med Ole udarbejdet et tilbud om ”Undervisningsmaterialer om 
orientering udarbejdet af Dansk Orienteringsforbund” til støtte for skolerne i f.m. den nye 
skolereform. Det er hjælp til selvhjælp, da vi ikke kan stå i mange klasselokaler m.m. og 
undervise i orientering, som skolerne gerne ser – dog mod betaling. I den nye skolereform 
skal eleverne bevæge sig meget mere end tidligere. Yderligere har vi i samarbejde med 
Mogens udarbejdet ”Tilbud til skoler om orienteringsløb på ”faste poster” i Hareskovene, 
Lille Hareskov, Jonstrup Vang, Aldershvile og Bøndernes Hegn”. Dette tilbud er frigivet til 
Farum OK i f.m. støtte til skolerne. Tilbuddene kan ses på portalen 
http://www.lærmedandre.furesoe.dk/ er stedet, hvor skolerne kan se støtte fra foreningerne i 
Furesø Kommune. Det er en god støtte til skolerne, vi her har leveret i august 2014.  

 Vedrørende Dansk Idrætsforbunds-støttede udviklingsprojekt ”Klubudvikling med fokus på 
frivillighed” 2014-2017, så er bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen her i 2015, at 
klubben tager imod tilbuddet om hjælp fra DOF med en klubkonsulent og Gert Nielsen fra 
DOF med hovedvægten på rekruttering. Dirigenten anmodes om at tage dette til drøftelse på 
generalforsamlingen efter bestyrelsens beretning. 

 Lars er p.t. ved at undersøge, om et ”Open Source” program Mycket enkelt 
OrienteringsSystem (MeOS) til løbsberegning er bedre end vores nuværende 
beregningsprogram. Østkredsen anbefaler overgang til MeOS. Vi er ellers godt kørende med 
det nuværende beregningsprogram. 

 Jeg deltog i Furesø Idrætsråds Nytårskur den 22. januar 2015. Jeg fik her en kontakt til 
Hareskov Skiklub, som vi måske kan lave et introduktionsløb til på de faste poster. Det 
drøfter bestyrelsen og Mogens i løbet af foråret. 

 Jeg deltog den 27. januar 2015 i Netværksmøde & Mit Furesø om bl.a. puljer og 
tilskudsordninger til foreninger i Furesø. 

 Bestyrelsen følger en sag om et evt. brud på ophavsretten af orienteringskort over bl.a. Lille 
Hareskov tegnet af Mogens. Sagen drejer sig om kommercielt brug af Find Vej i…. 
projektets faste poster. Sagen er på DOF-niveau.    

 
7. MATERIEL.  

 Vi har den blå kuffert med 15 stk. sportIdentbrikker, 20 sportIdentenheder, 4 specialenheder, 
PC brikaflæseren og 2 specielle magnet-pinde. 4 telte heraf 2 indkøbte i 2010 sammen med 
et sæt reservestænger. Vi har 2 bannere i to poser, tilstrækkeligt med poststativer og 5 borde.  
Disse større ting er mønstret og til stede undtagen 1 teltdug og 1 banner.  Disse to ting 
efterlyses hermed. Materielmester Ole har mønstret materiel. Ole vedligeholder materiellet. 
Vi har tilstrækkelig med skærme.  



 Bestyrelsen har konstateret, at det er vanskeligt at lave 3 baner til klubløb med kun 20 SI-
enheder. Bestyrelsen har i januar 2015 søgt Nordea Fonden via Nordea Bank  Værløse om 
støtte til indkøb af disse 5 SI-enheder.  

 Til vores sidste store C-løb i 2014 mistede vi to SI-enheder, hvoraf den ene hurtigt blev 
fundet igen. Det er min formodning, at når der er to mavebælter på med SI-enheder, så 
bliver en SI-enhed skubbet op af det ene hylster, selv om der er burrelukke. For at modvirke 
dette, kommer der: En instruktion om kun et mavebælte på ad gangen. Mulighed for at tage 
en ”skrårygsæk” på eller en alm. let rygsæk, der alle kan rumme et bælte til SI-enheder. 
Udlægger/inddrageren kan altså have et mavebælte på og det andet i en smart ”skrårygsæk”. 
 Klubben har fået foræret 5 ”skrårygsække” og 2 alm. lette rygsække. Skrårygsækkene er 
afprøvet med succes. De 7 rygsække kan bruges til klubarrangementer og ved vores årlige 
C-løb. 

 
8. FASTE POSTER 
Faste poster i Hareskoven.  De har igen virket godt ved både torsdagstræningen, ved individuel 
træning og ved de to Tilbud om løb på faste poster, vi har gennemført. De faste poster er et 
væsentligt aktiv i f.m. rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Mogens og Svend Erik 
vedligeholder de faste poster.  
 
9. KORTTEGNING 
Klubbens korttegner Mogens Hansen har i 2014 bidraget med følgende aktiviteter på 
korttegningssiden for OK Skærmen: 
 
Kortadministration 
Klubbens kortproduktion er lagt på klubbens hjemmeside under de 9 afsnit: 
Hareskovene, Ermelunden, Frederiksberg Have og Søndermarken, Høje Gladsaxe, Københavns 
Kommune, Smørum, Utterslev Mose, Valby-Parken og Sydhavns-Tippen, Faste & Fotoorientering.  
Kortsalget fremgår af klubbens regnskab. 
 
Kortprojekter 2014 
Nytegning:  

� Hareskovene fra Jonstrup til Bagsværd Sø 
� Garderhøjfordet, Golden Days 
� Bagsværdfortet, Golden Days 
� Ejbybunkeren, Golden Days 
� Den Historiske Vold i Rødovre  
� Den Historiske Vold i Rødovre, Fotoorientering 
� Jonstrup Flyveplads Hangar 57, Find vej i … 
� De Gamles By, Find Vej i … og Fotoorientering m.m. 

Revidering:  
� Jonstrup Vang 
� Lille Hareskov 
� Store Hareskov 
� Aldershvile og Bøndernes Hegn 
� Valbyparken 
� Ermelunden 

 
Kortprojekter 2015 (planlagt) 
Nytegning:  

� Aldershvile Slotspark, Golden Days 
� Den Historiske Vold i Rødovre, Fotoorientering, mellem Roskildevej og 

Slotsherrensvej 

http://ok-skaermen.dk/kort/kortsalg/hareskovene.pdf
http://ok-skaermen.dk/kort/kortsalg/ermelund.pdf
http://ok-skaermen.dk/kort/kortsalg/fredhaveogsmark.pdf
http://ok-skaermen.dk/kort/kortsalg/hojglad.pdf
http://ok-skaermen.dk/kort/kortsalg/kobenhavn.pdf
http://ok-skaermen.dk/kort/kortsalg/kobenhavn.pdf
http://ok-skaermen.dk/kort/kortsalg/smorum.pdf
http://ok-skaermen.dk/kort/kortsalg/utterslev.pdf
http://ok-skaermen.dk/kort/kortsalg/valbyogsydtip.pdf
http://ok-skaermen.dk/kort/kortsalg/fastepostogfoto.pdf


� Vestvolden og skolekort øst for, Fotoorientering, mellem Slotherrensvej og 
Jyllingevej 

� Vestvolden og skolekort vest for, Fotoorientering, mellem Kagsmosen og 
Slotherrensvej 

� Garderhøjfordet og Ermelunden Vest, Find Vej i …  
� Jonstrup Flyveplads 
� Søndersø 
� Alle Hareskovkortene udskiftes med udgave 2015. 

Revidering:  
� Den Historiske Vold i Rødovre, Golden Days 
� Garderhøjfordet, Golden Days 
� Brøndbyskoven 
� Idrættens Hus 
� Lille Hareskov, Jonstrup Vang og Aldershvile 

Refleks på faste poster i Hareskovene 
 
Det er svært at sætte ord på dette kæmpe arbejde, som Mogens igen har udført. Dyb respekt giver 
det i hvert tilfælde. 
 
10. KORTSAMARBEJDE OM HARESKOVENE 
Klubben har et kortsamarbejde med OK73 og Ballerup OK om tegning og salg af Hareskov kortene. 
Mogens administrerer dette salg og Steen følger op på økonomien. Det har i 2014 ikke været så 
travlt et år med salg af kort til personer udenfor klubberne. Klubberne har fået billige kort til intern 
træning og terminslisteløb. 
 
11. TRÆNINGSSAMARBEJDE MED OK 73 (GLADSAXE) 
Træningssamarbejdet fortsætter. Jeg har ikke fået tilbagemelding om brug af tilbuddet. 
 
12. MEDLEMSHVERVNING 

 Intensiteten af medlemshvervning har i 2014 været på højde med 2013.  
 Kirsten og undertegnede havde en stand på Flyvestation Værløse den 26. april 2014, hvor 

Naturstyrelsen havde indbudt klubber til fremvisning af ideer til benyttelse af det store 
område, som Naturstyrelsen administrerer. Vi gjorde opmærksom på muligheden for 
fotoorientering og delte brochure ud om Find vej i… projektet med et udsnit af faste poster i 
Lille Hareskov. Der var mange hundrede besøgende. Det er mit indtryk, at det er det 
fremstød for klubben, der har givet mest interesse i flere år. Kirsten viste Furesøs borgmester 
vores smarte nye klubløbetrøje. Jeg var til et evalueringsmøde vedr. dette arrangement den 
27. maj 2014. 

 Kirsten og jeg deltog den 24. juni 2014 igen med et stade på Flyvestation Værløse, hangar 
72. Vi gik sammen om et stade og sprint- og quizbane med DOF ved direktøren Michael 
Sørensen og Anne Marie V. Kamilles. Mogens havde ”bare” i dagens anledning nytegnet et 
orienteringskort over og omkring hangar 72.  Anledningen var miljøministerens 
offentliggørelse af den nationale friluftspolitik og Friluftslivets idékatalog. Direktøren for 
DOF har takket klubben for deltagelse i arrangementet. Hvad gør man ikke for en minister?  

 
13. BLANDET 

 Mogens har støttet Dansk Skoleidræt DS Københavns Omegn med o-kort og baner til et o-
løb den 23. maj 2014. Ole har vejledt med indkøb af materiel dertil. 

 Torsdagstræning fra Hareskovhallen kl. 1715 kører planmæssigt med mest de faste 
torsdagsløbere, men også lejlighedsvis med flere andre. Der er nye baner hver torsdag. 
Indføringen i o-teknik af potentielle nye medlemmer ved torsdagstræningen medvirker til 
interesse og fastholdelse. 



 Vi har brugt Sportident enheder i f.m. tre klubarrangement. 
 Mogens Hansen giver via hans mange korttegningsprojekter god ”reklame” for OK 

Skærmen. Både på internettet under Find vej i … projektet er der en opfordring til at besøge 
vores klub og på o-kortene med ruter til fx fotoorientering.   

 Furesø Kommune hædrede den 12. november 2014 Ulla Hooge og Mogens Hansen for deres 
flotte sportslige resultater ved et arrangement i Kulturhuset i Farum, hvor også andre 
idrætsudøvere blev hædret for danske guldmedaljer og for internationale medaljer. Det er 
dejligt, at kommunen på denne måde ærer og hædrer sportsfolk, der når så store sportslige 
resultater.  

På DOF Repræsentantskabsmødet den 1. marts 2014 blev Mogens valgt til årets Kortprofil 
2013. Formand for DOF kortudvalg John Holm begrundede det ærefulde valg således: 

”Årets Kortprofil 2013 
Modtageren af årets Kortprofil 2013 er Mogens Hansen, der gennem 40 år har været meget 
aktiv inden for kort området. Udnævnelsen sker på grund af en bemærkelsesværdig indsats 
indenfor de seneste 3 år, som Mogens har udført i forbindelse med at hjælpe både nye som mere 
garvede korttegnere i gang, så de får en positiv oplevelse, når de går i gang med at tegne kort.  
Hjælpen har bestået i forberedelse af COWI materialer til rekognoscerings brug, vejledning i 
terræn, kursus i brug af O-CAD programmet og ofte også godkendelse af kortet. 
I perioden har Mogens være involveret i 18 kortprojekter. Normalt forventes en kortkonsulent 
kun at have 2-3 projekter pr. år, så på denne baggrund er indsatsen helt ud over det sædvanlige.     
Mogens ydede en stor indsats i forbindelse med hjælp og færdiggørelse af sprint kort under 
”Unge tegner kort” projektet, hvor nogle igangsatte projekter var nødlidende, da korttegnerne 
blev overrasket over den tid det tager at tegne et sprint kort. Ligeledes har Mogens ydet 
værdigfuld hjælp ved opstart af korttegnings projekter for bl.a. Ballerup og Amager OK samt 
været involveret i at tegne det første kort til kajak orientering over Københavns Havn.” 
 Til DOF repræsentantskabsmøde gav klubben afgående formand for DOF Helge Søgaard en 

gave.  
 Vores materielmester Ole har den 5. marts 2014 været dommer til OK 73 1. afdeling af SM-

nat 2014. Et A-stævne. 
 Der har over sommeren været et par mærkelige "angreb" på vores hjemmeside. Webmaster 

Ole har ”klaret paragrafferne” efter noget arbejde med sagen. 
 Facebook har i 2014 kørt på lidt lavere blus.  

 
14. SAMMENFATNING 
Fundamentet for klubben er stadig flere nøglepersoner, og de er meget vigtige. De besidder stor 
viden og arbejdskraft. Stor tak til disse selv om ikke alle er nævnt ved navn i beretningen. 
Klubben har med sportslig- og stævnemæssig succes afholdt et stort C-løb med mange baner til o-
sportens fællesskab. Stævnet gennemføres med vores maksimale ydeevne. 
Orienteringskort over ”vores skove” er grundlaget for vores sport. De bliver nytegnet eller jævnligt 
revideret, og de er af meget høj kvalitet. Klubbens korttegner har igen i et meget stort omfang 
bidraget med mange nye o-kort og til udvikling af o-sporten.  
Vi har en meget lille medlemsfremgang, selv om de målrettede rekrutteringsbestræbelser ikke båret 
frugt.  
Klubben har haft meget flotte sportslige resultater, høj klubaktivitet og klubben har en meget 
tilfredsstillende økonomi takket være kortsalget. Vores gode økonomi skyldes også, at vi har haft et 
fint overskud på vores C-løb, hvor medlemmerne har medvirket til overskuddet. 
 
 

 
 



 Carl-Henrik Guldbæk 
formand 

 
 
DOF har tilbudt hjælp til at diskutere og planlægge et rekrutteringsprojekt. Emnet blev drøftet på 
generalforsamlingen og flere ideer kom frem.   
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab: 
Det reviderede regnskab blev gennemgået af kasserer Steen Sørensen.  
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Budget/fastsættelse af kontingent. 
Steen gennemgik budgettet som indeholdt forslag om uændret kontingent.  
Bestyrelsen blev opfordret til at bruge det budgetterede overskud på 7000 kr, hvis der kommer et 
godt projekt. Der er ikke grund til at spare op, når foreningen har en formue på ca 100.000 kr. 
Budget blev godkendt med uændret kontingent. 
 
5. Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag 
 

     6.Valg til bestyrelsen. 
       Villig til genvalg  Periode  Valgt  
Formand Carl-Henrik Guldbæk   Ja   2 år  Ja 
Kasserer Steen Sørensen    Ikke på valg i år    Ja  
Medlem Eva Hemmersam    Ikke på valg i år    Ja  
Medlem Per Rye Hougaard    Ja    2 år  Ja 
Medlem Lars Christoffersen    Ikke på valg i år     Ja  
Medlem Kirsten Witt     Ja    2 år  Ja 
Medlem Søren Christensen    Ikke på valg i år 2 år   Ja  
Suppleant Lone Hamborg Jensen   Ja    1 år   Ja  
Revisor Birthe Østerby    Ja    2 år  Ja 
Revisor Vivi Hansen     Ikke på valg i år   Ja 
Revisorsuppleant Peter Nielsen   Ja    1 år  Ja 
 
7. Eventuelt. 
Hjemmesidens udseende blev diskuteret, da der tidligere har været tale om nyt udseende, der blev 
ikke foreslået nye ændringer på nuværende tidspunkt. Emnet bør også behandles som led i 
diskussion af rekrutteringsprojekt nævnt under punkt 2.  
 
 Der kom forslag om at have en god facebook side, hvor alle kan lægge indlæg ind, få information 
om løb, klubarrangementer berette om gode arrangementer man har deltaget i. Rekruttering af yngre 
løbere sker oftest ved at have et godt oplæg på Facebook. 
 
Jørn gav ordet til Carl Henrik som sagde tak for deltagelse i generalforsamlingen og god ro og 
orden.  


