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Generalforsamling Orienteringsklubben Skærmen d. 18. februar 2016 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
 Peter Nielsen blev valgt som dirigent og konstaterede at indkaldelsen er sket 
 rettidigt ifølge foreningens regler. 

2. Beretning. 
 Carl Henrik fremlagde formandens beretning, som kan læses herunder.  
 
(De næste 8 sider) 
_______________________________________________________________________ 
 

BERETNING FOR 2015 
 

 
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 Vivi 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.   
Vi er godt tilfredse med, at 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 2014 61 medlemmer fordelt således mand/kvinde 0-12 år 5/3, 25-
59 år 11/16 og 60 år og derover 17/9.  
Klubben havde med udgangen af 2015 59 medlemmer fordelt således mand/kvinde 0-12 år 3/3, 25-
59 år 13/15 og 60 år og derover16/9.  
Det er altså en lille tilbagegang i 2015. Det er op ad bakke at få flere medlemmer.  
 
3. ARRANGEMENTER 

• Til generalforsamlingen den 19. februar 2015 var der 16 medlemmer. Regnskab 
og budget blev godkendt. Det samme lave kontingent vi har haft i mange år, forblev 
uændret. De bestyrelsesmedlemmer og revisorer som var på genvalg, blev også 
valgt igen. Tak til de genvalgte.  

• Til klubarrangementet den 18 marts 2015 var der 21 deltagere på de tre baner 
med SI-enheder. 

• Klubben gennemførte den 16. april 2015 instruktion i orienteringsteknik med 
efterfølgende o-løb/gang på de faste poster i Lille Hareskov for 8 kræftramt mænd 
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og 2 ledere fra Center for kræft og sundhed København. Fra klubben var der mødt 
8 hjælpere op, som efterfølgende hver især reflekterede over arrangementet.  

• Torsdag den 21. maj 2015 gennemførte klubben et Tilbud på faste poster i Ll. 
Hareskov for 15 ikke medlemmer. 8 klubmedlemmer støttede arrangementet.  

• Til klubarrangementet den 28. maj 2015 med o-løb med SI-enheder og spisning 
deltog 24 klubmedlemmer heraf 3 på banerne i følgeskab med voksne. Jesper 
Sørensen blev støttet af Naja i den succesfulde banelægning. Kirsten var 
madkoordinator. Jesper Sørensen stod for udlægning af poster og indsamling. Naja 
og Mogens støttede indsamlingen. Lars var beregner og Mogens havde klaret o-
kortene.  

• Den 4. juni 2015 gennemførte vi et arrangement for Hareskov Skiklub m.h.p. at 
skaffe flere medlemmer. 5 fra skiklubben var tilmeldt, og to dukkede op sammen 
med skiklubbens forretningsfører, som tog billeder til skiklubben. 9 klubmedlemmer 
var troppet op for at støtte arrangementet, så der manglede ikke opbakning. Det var 
to meget tilfredse deltagere, der kom i mål med en god og spændende oplevelse.  

• Triangelmatchen i Malmø den 13. – 14. juni 2015. Jesper Sørensen beretter: 
”Just hjemvendt efter en vellykket weekend med Triangel match i Sverige. Terrænet 
med mange sten og højdemeter og ikke så mange stier, var svært for danskerne og 
Malmö OK ryddede bordet til matchen lørdag. OK Skærmen kom ind på en fortjent 
tredie plads:) 
Søndag tog skærmen revanche, idet Peter Nielsen vandt Rævejagten. Naja og 
Jesper kom ind på en delt 6 plads.” 
9 klubmedlemmer deltog. 

• Onsdag den 19. august 2015 gennemførte klubben et klubarrangement med SI-
brikker i Lille Hareskov for 20 voksne og 6 børn. Svend Erik havde lavet gode baner 
og optimeret sværhedsgraden mest muligt på de to svære baner. Lars havde, som 
sædvanligt, styr på løbsberegning. Resultaterne kom straks på hjemmesiden. 
Kirsten stod denne gang for en særlig flot og lækker menu i anledning af det sidste 
almindelige klubarrangement i året med SI-brikker.  

• Stævnelederen Søren takkede funktionslederne for et vellykket C-stævne den 11. oktober 
2015 med 199 forhåndstilmeldte og små 90 solgte åbner. Jeg benyttede lejligheden til i 
månedsbrevet for november 2015 at takke Søren for en sikker styring af stævnet og samtidig 
styring af materiellet til stævnet. 

• Til klubaftenen den 29. oktober 2015 med emnet ”Skærmens fremtid – hvor er vi i 2020? 
kom der 13 medlemmer, som konstruktivt bidrog med gode forslag til bl.a. 
medlemsfremgang.  

• Til Condes aften den 12. november 2015 havde instruktøren Lars let ved at overskue 
Søren, Niels og Carl-Henrik.  

• Til juleløbet 27. december 2015, med banelægger Karen Margrethe og Peter og 
madkoordinator Kirsten, kom der 43 personer incl. flere familiemedlemmer og børn. Søren 
stod for flæskestegene. En imponerende og spændende støtte til politiets efterforskning blev 
det til + en børnebane. Tak til banelæggerne for at ”redde julen”.   

 
4. LØBSRESULTATER 

• Danish Spring middel distance den 28. marts 2015 D65  havde Ulla Hooge som 
sikker vinder.  

• Danish Spring langdistance den 29. marts 2015 D65 havde Ulla Hooge som nr. 2. I 
H70 blev Mogens nr. 1.  

• Hakon fik efter 6 løb en flot 3. plads i det samlede resultat af 2015 Natcup i klassen 
H3.  
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• Til det 70. Stifindeløb i Store Dyrehave syd den 12. april 2015 fik Ulla Hooge i D65 
en sikker 2. plads, Hakon en 3. plads i H60 og Mogens var rykket ned i H65 og fik 
en 4. plads. 

• Til 5. divisionsmatchen den 19. april 2015 deltog 27 af klubbens medlemmer. Vi 
klarede lige skærene med en vigtig 2. plads. 

• Til Søllerød OK jubilæumssprint i tre afdelinger i maj 2015 fik Ulla Hooge en 1. 
plads i D60 og Mogens en 5. plads endda i H60. 

• Til Køge2Sprint den 17. maj 2015 fik Ruth Hansen en 4. plads i D65, og samme 
placering fik Mogens Hansen i H65.       

• Til Lyngby OK Cityorienteringsløb den 9. juni 2015 vandt Anna Mosbech suverænt 
damernes velbesatte klasse K5 med 59 deltagere i tiden 33:42 for de 5 km med 16 
poster.  

• Til Vikingedysten i juli 2015 fik Mogens en 3. plads i H70. De to bedste løb af tre 
talte.  

• Ulla Hooge vandt i D65 efter tre løb i Letland i dagene 3.- 5. juli 2015. 
• Til 4 Jours de France i Jurabjergene i de franske alper i perioden 23. juli – 26. juli 

2015 vandt både Ruth og Mogens i Sprint i D70 og H70. I den samlede stilling i 
løbet blev det til en 3. plads til Mogens 	

• Ved Bohemia orienteering 2015 i de Bømiske alper i Tjekkiet i perioden 5. august – 
9. august 2015 fik både Ruth og Mogens i D70 og H70 en 3. plads efter 5 løb.  

• OK Skærmen havde en deltager med til DM Mellem i Munkebjerg ved Vejle den 29. 
august 2015, og det blev til en flot bronzemedalje til Ulla i D65.  

• Ved et regnvådt DM-lang stævne den 13. september 2015 mellem Viborg og 
Randers lykkedes det Ulla Hooge at blive dansk mester i overbevisende stil. 
Mogens Hansen vandt en sikker sølvmedalje.  

• Til 5. divisionsmatchen i Jonstrup Vang og Ll. Hareskov den 20. september 2015 
stillede 28 løbere for klubben op for at holde os i 5 division og for, at vi ugen efter 
ikke skulle løbe om nedrykning. Det blev til en 2. plads. Da vi ved den første 
divisionsmatch også fik en 2. plads, så skulle vi ugen efter løbe om oprykning og 
ikke om nedrykning. 

• Til op/ned divisionsmatchen i Brødeskov den 27. september 2015 stillede 21 løbere op. Der 
blev også denne gang kæmpet om hvert et point.  Flere gange i tidens løb har vi vundet en 
match med 1 eller 2 point, som det også var tilfældet den 27. september. Vi blev altså ikke 
sidst, og det kan vi godt lide, men en tredjeplads giver dog ikke oprykning til 4. division.  

• Til DSRs Jubilæumsløb 2015 den 18. oktober 2015 vandt Ulla Hooge sikkert i D65. 
Til samme løb gik Mogens en klasse ned og fik en 3. plads. 

• Stjernerne funklede i dagslys. Til DM ultralang den 31. oktober 2015 i Gribskov 
Mårum, nordlig del af Gribskov Midt og Søskoven fik Mogens en sølvmedalje og 
Ulla Hooge en bronzemedalje. Igen særdeles flotte resultater.  

• Til Jættemilen 8. november 2015 blev Ulla Hooge nr. 3 i D65 (2. bedste dansker). 
Mogens blev nr. 8 i H70 (bedste dansker) og Peter brilierede med en 9. plads. 

• Klubmesterskabet: Ulla Hooge blev Senior-Mester-Sort (svær) og Valdemar 
Willumsen Begynder-Mester. Ingen opfyldte kriterierne for at blive Senior-Mester-
Gul (mellemsvær). I 2016 er reglerne for klubmesterskaberne blevet revideret. De 
er udsendt med månedsbrevet for februar 2016 og er på hjemmesiden.  

 
5. KOMMUNIKATION 

• Hjemmesiden. En meget stor begivenhed her i klubben blev søsat i begyndelsen af juli 
2015. Den mangeårige og ”trofaste” hjemmeside som har virket godt, og som Ole har 
udviklet langt det meste af, passet og plejet, blev afløst af en mere moderne opsat 
hjemmeside. En MEGET STOR tak til Ole, for hans stabile og vigtige indsats for klubben 
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med den veltjente hjemmeside igennem 13 år. I forbindelse med den nye hjemmeside 
stoppede Ole som webmaster. Kølen til den nye hjemmeside blev lavet af Jesper Sørensen, 
som lavede en stor og klar analyse af indhold og opbygning. Da den nye hjemmeside mere 
er opbygget som de fleste nyere hjemmesider, så er det lettere for nye, der ser på 
hjemmesiden at få overblik over klubbens tilbud og kontakt. Det falder i god tråd med 
klubprojektet Invitation til o-løb i maj måned 2016. Det skal lige siges, at det var Jesper 
selv, der tilbød at lave hjemmesiden. Meget stor tak til Jesper for det store og fine arbejde. 
Jesper Sørensen har oveni arbejdet med udvikling tilbudt at være webmaster. Jeg gennemgår 
ikke her til generalforsamlingen antal besøg på hjemmesiden i 2015, men det kan ses i den 
skriftlige Beretning. 

•   
            

  

  Jan 
2015 

Feb 
2015 

Mar 
2015 

Apr 
2015 

Maj 
2015 

Jun 
2015 

Jul 
2015 

Aug 
2015 

Sep 
2015 

Okt 
2015 

Nov 
2015 

Dec 
2015   

 

Måned Unikke 
besøgende Antal besøg Sider Hits Båndbredde 

Jan 2015 265 635 1757 2629 321.57 MB 
Feb 2015 231 558 1198 2152 213.09 MB 
Mar 2015 469 912 1822 2870 291.63 MB 
Apr 2015 301 773 1514 2422 331.84 MB 
Maj 2015 301 968 1878 2867 311.24 MB 
Jun 2015 304 856 3161 7046 505.39 MB 
Jul 2015 351 1073 7161 23236 1.03 GB 

Aug 2015 433 1084 3658 21774 1.52 GB 
Sep 2015 980 1599 4002 46161 3.71 GB 
Okt 2015 1634 3261 13644 115496 17.89 GB 
Nov 2015 550 1043 2034 14767 2.69 GB 
Dec 2015 577 1267 3484 12497 1.98 GB 

Total 6396 14029 45313 253917 
30.74 GB 

 
• Månedsbreve 2015: 10 månedsbreve er udsendt heraf de fleste med et billede. 
• Referater ligger på hjemmesiden.  
• Facebook status. OK Skærmens Facebookgruppe har pt 32 tilmeldte, og der har været fin 

aktivitet i gruppen med sjove og informative indlæg, løbsresultater og DOF information. 
Facebook indlæg kan læses fra vores nye hjemmeside, hvilket gør, at alle indlæg kan læses 
af alle klubbens medlemmer, uden at man behøver at være en del af Facebook. At vi har 
flere aktive indlægsforfattere end de "7 flittige" kunne selvfølgelig ønskes, men det skal nok 
komme fremover. 
 

 
6. BESTYRELSESARBEJDE 
Bestyrelsesmøder: 04. marts 2015, 07. maj 2015, 10. september 2015, 26. november 2016 og 14. 
januar 2016. 
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.  

• Jeg deltog den 18. marts 2015 i et møde/erfaringsudveksling vedr. firmaorientering. 
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• Den 19. marts 2015 deltog jeg og Mogens i et møde med Nordsjællandske o-klubber om 
naturzoner i Naturstyrelsen Østsjællands skove og klubbernes oplæg til policy for 
stilleskove (som de tidligere B-skove). Oplægget blev Ganløse Eged og Store Hareskov. 

• Den 26. marts 2015 havde Furesø Idrætsråd repræsentantskabsmøde, hvor jeg deltog.  
• 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.    

• Stafetsamarbejdet PiSk har været meget lidt brugt i 2015. Orienteringsafdelingen Politiet 
Idrætsforening København foreslog derfor, at vi i 2016 indgik et stafetsamarbejde med også 
Amager OK, og det gør vi så i 2016 under navnet PiSkAmOK.  Da Allerød OK i 2015 
forblev i 1. division, kan de ikke være med i et stafetsamarbejde i 2016.  

• Bestyrelsen har udsendt en aktivitetsplan for 2015, 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. 

• Indtil videre kører vi videre med det nuværende løbsberegningsprogram. 
• ”NORDEA FONDEN, Vi støtter gode liv” har støttet klubben med det ansøgte beløb 

på 4.375 kr. til 5 stk. SI-enheder, således at klubben bedre kan gennemføre 
træningsløb med tre forskellige baner. Det er faktisk mange penge for klubben - så 
mange tak.  

•  Klubben har fået en henvendelse fra et privat firma, Kaiser Sport & Ortopædi, om en 
samarbejdsaftale og tilbud om at komme til klubben til en informationsaften. Dirigenten 
anmodes om at tage denne henvendelse op til drøftelse, når jeg er færdig med bestyrelsens 
beretning. 

• Klubben har også fået en invitation fra Danmarks Naturfredningsforening om affaldsdag den 
17. april 2016, hvor der er divisionsmatch. Også til drøftelse efter beretningen. 

• Klubbens 60 års fødselsdag den 15. februar 2017. Skal der være fest? Er der nogen, der vil 
være med i et festudvalg? Også til drøftelse efter beretningen. 

• Furesø Kommune har tidligere fået en mail fra formanden fra klubben om booking af 
cafeteriet i Hareskovhallen, og har herefter fået svar på mail. I 2015 har kommunen, og flere 
andre kommuner købt et nyetableret bookingsprogram, hvor man til en enkel booking af et 
lokale først skal oprette et hold, og derefter booke lokalet til holdet. Det har virket stærkt 
utilfredsstillende. Jeg har brugt mellem fire og fem timer på ganske få bookninger, og det 
skal en formand ikke spille sin tid på. Nu er programmet med alle sine børnesygdomme 
kommet så langt, at man kan oprette hold uden problemer. Nu mangler der så at få selve 
bookningen til at virke bedre. Efter at konstatere at bookningen ikke virker, sender jeg en 
mail til kommunen om bookningen. Herefter får jeg svar. Det er ikke kommunens flinke og 
hjælpsomme personale, der har sagsområdet, jeg bebrejder. De er klar over generne for 
brugerne.   

• Bookning af skove i Naturstyrelsens program virker upåklageligt og tager kun formanden få 
minutter årligt.  

• Jeg slutter som formand i februar 2017 efter 8 år på posten. Jeg håber på, at der kommer en 
ny formand, så klubben kan fortsætte.  

 
7. MATERIEL.  

• Vi har den blå kuffert med 15 stk. sportIdentbrikker, 25 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.  Materielmester Ole har mønstret materiel. Ole vedligeholder 
materiellet. Vi har tilstrækkelig med skærme.  
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8. FASTE POSTER 
Faste poster i Hareskoven.  De har igen virket godt ved både torsdagstræningen, ved individuel 
træning og ved det ene løb på faste poster (Hareskov Skiklub), vi har gennemført. 
De faste poster er et væsentligt aktiv i f.m. fastholdelse af medlemmer. Nye løbere kommer på 
instruktionsbaner med faste poster. Det virker godt og motiverende.  De faste poster ser ikke ud til 
at give nye medlemmer. Det er godt, at vi kun har givet et begrænset areal frit til ”downloading” fra 
nettet. Vi kan derved sælge kort over hele skoven incl. alle faste poster.  
Mogens og Svend Erik vedligeholder de faste poster, og det er der jævnligt brug for.  
 
9. KORTTEGNING 
Her er en oversigt over de kortprojekter Mogens har afsluttet i 2015, og hvad han var i gang med 
ved årsskiftet for OK Skærmen ud over korttrykning og salg. Jeg nævner ikke alle detaljer. Den 
imponerende produktion kan ses i sin helhed i den skriftlige beretning: 
   

Kortfile Målestok Kortnavn Format Bemærkninger 
Hareskovene         
  1:15.000 Hareskovene A3L Nytegnet 2015 
  1:10.000 Store Hareskov og Aldershvile A3L Nytegnet 2015 
  1:10.000 Store Hareskov og Lille Hareskov A3L Nytegnet 2015 
  1:10.000 Jonstrup Vang og Lille Hareskov A3L Nytegnet 2015 
  1:10.000 Jonstrup Vang A4L Nytegnet 2015 
  1:10.000 Lille Hareskov A4P Nytegnet 2015 
  1:7.500 Aldershvile og Slotsparken A4L Nytegnet 2015 
  1:4.000 Aldershvile Slotsparken A4L Nytegnet 2015 
  1:10.000 Jonstrup Vang, faste poster, 43 A4L Nytegnet 2015 
  1:10.000 Lille Hareskov, faste poster, 34 A4P Nytegnet 2015 
  1:7.500 Aldershvile, faste poster, 38 A4P Nytegnet 2015 
Rødovre kommune         
  1:7.500 Oplevelsescenter Vestvolden  A3P Nytegnet 2015 
  1:4:000 Oplevelsescenter Vestvolden nord  A4P Nytegnet 2015 

  1:4:000 
Oplevelsescenter Vestvolden nord, 
fotoorientering  A4P Nytegnet 2015 

  1:1:500 Vestvolden ved Ejbybunkeren A4P Nytegnet 2015 
  1:1:500 Vestvolden ved Ejbybunkeren, fotoorientering  A4P Nytegnet 2015 
  1:4:000 Oplevelsescenter Vestvolden midt A4P Nytegnet 2015 

  1:4:000 
Oplevelsescenter Vestvolden midt, 
fotoorientering  A4P Nytegnet 2015 

  1:1:500 Den Historiske Vold A4P Nytegnet 2015 
  1:1:500 Den Historiske Vold, fotoorientering  A4P Nytegnet 2015 
  1:4:000 Oplevelsescenter Vestvolden syd A4P Nytegnet 2015 

  1:4:000 
Oplevelsescenter Vestvolden syd, 
fotoorientering  A4P Nytegnet 2015 

  1:7.500 Islev Skole og Volden A3L Nytegnet 2015 
  1:4:000 Islev Skole vest i Rødovre A4L Nytegnet 2015 
  1:4:000 Islev Skole vest i Rødovre, fotoorientering  A4L Nytegnet 2015 
  1:4:000 Islev Skole og Volden i Rødovre A4L Nytegnet 2015 

  1:4:000 
Islev Skole og Volden i Rødovre, 
fotoorientering  A4L Nytegnet 2015 

  1:1:500 Islev Skole i Rødovre A4P Nytegnet 2015 
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  1:1:500 Islev Skole i Rødovre, fotoorientering  A4P Nytegnet 2015 
  1:7.500 Tinderhøj Skolen, Stadion og Volden A3L Nytegnet 2015 
  1:4:000 Tinderhøj Skolen og Volden i Rødovre A4P Nytegnet 2015 

  1:4:000 
Tinderhøj Skolen og Volden i Rødovre, 
fotoorientering  A4P Nytegnet 2015 

  1:4:000 Tinderhøj Skolen og Rødovre Stadion A4L Nytegnet 2015 

  1:4:000 
Tinderhøj Skolen og Rødovre Stadion, 
fotoorientering  A4L Nytegnet 2015 

  1:1:500 Tinderhøj Skolen i Rødovre A4P Nytegnet 2015 
  1:1:500 Tinderhøj Skolen i Rødovre, fotoorientering  A4P Nytegnet 2015 
Herlev Kommune         
  1:4.000 Herlev Privatskole, Hjortespring A4L Nytegnet 2015 
  1:2.000 Herlev Privatskole A4L Nytegnet 2015 

  1:2.000 
Herlev Privatskole, Hjortespringbadet og 
Skinderskovhallen A4P Nytegnet 2015 

  1:1.000 Herlev Privatskole A4L Nytegnet 2015 
  1:500 Herlev Privatskole A4P Nytegnet 2015 
Brøndbyskoven         
  1:5.000 Idrættens Hus A4P Nytegning i gang 
Ermelunden         
  1:5.000 Garderhøjfortet A4L Nytegnet 2015 
  1:5.000 Garderhøjfortet, faste poster A4L Nytegnet 2015 
  1:1.500 Garderhøjfortet A4P Nytegnet 2015 
    Garderhøjfortet, indre A4L Nytegnet 2015 
Valbyparken         
  1:4.000 Valbyparken A3L Revideret 2015 
  1:4.000 Valbyparken A4P Revideret 2015 
Frederiksberg 
Have og 
Søndermarken         
  1:4.000 Frederiksberg Have og Søndermarken A3P Nytegnet 2015 
  1:4.000 Frederiksberg Have A4L Nytegnet 2015 
  1:4.000 Søndermarken A4L Nytegnet 2015 
  1:4.000 Frederiksberg Have, fotoorientering 1 A4L Nytegnet 2015 
  1:4.000 Frederiksberg Have, fotoorientering 2 A4L Nytegnet 2015 
  1:4.000 Frederiksberg Have, fotoorientering 3 A4L Nytegnet 2015 
  1:4.000 Søndermarken, fotoorientering 1 A4L Nytegnet 2015 
  1:4.000 Søndermarken, fotoorientering 2 A4L Nytegnet 2015 
Gladsaxe         
  1:4.000 Høje Gladsaxe A3L Nytegnet 2015 
  1:4.000 Høje Gladsaxe og Mørkhøj, faste poster, 30 A3L Nytegnet 2015 
Københavns 
Kommune         
  1:2.500 De Gamles By, sprintbane 18 poster A4P Nytegnet 2015 
  1:4.000 Vanløse Skole A4L Nytegning i gang 
  1:1.000 Vanløse Skole A4L Nytegning i gang 
  1:4.000 Hyltebjerg Skole A4L Nytegning i gang 
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  1:1.000 Hyltebjerg Skole A4L Nytegning i gang 
 
 
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. Klubberne har fået billige kort til 
intern træning. 
 
11. TRÆNINGSSAMARBEJDE MED OK 73 (GLADSAXE) 
Træningssamarbejdet fortsætter. Jeg har ikke fået tilbagemelding om brug af tilbuddet. 
 
12. MEDLEMSHVERVNING 

• Intensiteten af medlemshvervning har i 2015 været lidt lavere end i 2014.  
• Den 11. juni 2015 deltog jeg i Markedsdag vedr. Skolen i virkeligheden, hvor vi havde en 

bod sammen med ca. 58 andre foreninger og erhvervsliv. Ca. 100 af skolernes personale var 
mødet op for at få tilbud og information. Efter åbningstaler blev der annonceret ”Speed 
dating”. Og det kan nok være, at der kom gang i henvendelser i vores bod med sloganet ”Vi 
er fuld af gode fiduser – gratis”. Nu må vi se, om der på længere sigt kommer interesse fra 
skolebørn i kommunen. Jeg forventer på kort sigt, at salg af vores o-kort med faste poster 
forøges lidt.  Portalen www.skolenivirkeligheden.dk  er nu online. Se vores to indslag under 
”Netværk & Inspiration”.  

 
13. BLANDET 

• 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 men med meget begrænset 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 11. november 2015 Mogens Hansen for hans 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.  

• Svend Erik har igen været stævnekontrollant til DSR O-sektions 70. Stifinderløb. 
• Den 11. maj 2015 deltog jeg i Furesø Kommunes workshop m.h.p. at få flyttet 

klubbens to gode tilbud i portalen www.lærmedandre.furesoe.dk til den nye portal 
www.skolenivirkeligheden.dk  som vedrører Fures Kommunes skoler. 

• Den lokale Nordea filialdirektør Gitte Svenningsen overrakte den 19. juni 2015 en 
check på kr. 4.375 til Lone på klubbens vegne i f.m. støtte af 5 SI-enheder. Billede 
og tekst fra seancen har Hakon sendt til FuresøAvis og var med i 23. juni 2015 
udgaven. 

• Hakon har stillet sig velvilligt til rådighed som stævnekontrollant for Allerød OK DM 
lang i 2016, hvor Lise Jonasen er en del af stævneleder teamet.  

• På initiativ af Ulla Hooge er der i august 2015 blevet gennemført o-tekniktræning to 
gange for de unge i klubben. Fem har deltaget og indholdet i tekniktræningen har 
været ud fra ønskerne, og hvad jeg herudover har medtaget. Mogens lavede et 
særligt ”kurvekort” uden stier som blev benyttet den 27. august 2015 med et godt 
udbytte. Ulla har koordineret tilmeldinger via Facebook og støttet træningen.  
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• Klubmestre 2015: Ulla Hooge blev Senior-Mester-Sort (svær) og Valdemar 
Begynder-Mester. Ulla fik pokalen, der er indgraveret. Valdemar fik en til lejligheden 
indkøbt præmie. Tak til Steen for alle beregningerne.   

• Klubmestre i 2016. Bestyrelsen har revideret reglerne for klubmestre. Reglerne er 
nu lettere at huske og forstå. Se reglerne på hjemmesiden. 

 
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 kredsløb 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 særdeles stort omfang 
bidraget med mange nye o-kort og til udvikling af o-sporten.  
Vi har haft en meget lille medlemstilbagegang. Rekrutteringsbestræbelserne har 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 der er 
overført et større beløb fra 2014, samt at vi har haft et fint overskud på vores kredsløb, hvor 
medlemmerne har medvirket til overskuddet. 
 

 
 

 Carl-Henrik Guldbæk 
formand 

________________________________________________________________________ 
Referat fortsat: 
 
 Beretningen  blev godkendt. 
 
 Følgende 3 punkter fra beretningen blev drøftet: 
 
 Samarbejde med Kejsersport. Det blev på generalforsamlingen besluttet at vi ikke 
 vil indgå samarbejde med Kejsersport. 
 
 Affaldsdag sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Dagen falder sammen 
 med den dag, hvor der er divisionsløb, hvorfor vi ikke er i stand til at deltage. 
 
 Klubbens 60 års fødselsdag d. 15 februar 2017. Der var stemning for at festligholde 
 dagen med et o-løb og en festlig sammenkomst bagefter. Der var også forslag om 
 at kalde årets C-løb for et jubilæumsløb. Vi vil byde ind på et vinterlangdistanceløb, 
 som er en del af en turnering. 
 

3. Regnskab 
 Carl Henrik fremlagde regnskabet. Der var stor interesse for det store beløb som 
 kortsalget indbringer samt stor ros til vor korttegner. 
 Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 
 Carl Henrik fremlagde budgetforslaget. 
  Tilskud til arrangementer. Der er stemning for at alle deltagere i vores 
 arrangementer med løb og spisning skal betale et beskedent løb, hvorefter klubben 
 yder tilskud til restbeløbet. 
 Kontingent: 
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 Hvornår skal man rent aldersmæssigt begynde at betale kontingent? 
 Grænsen for betaling af kontingent til DOF anbefales at være den grænse for, 
 hvornår vore unge medlemmer skal betale kontingent til OK Skærmen. 
 
 Budget og fastsættelse af kontingent med ovenstående rettelse godkendes. Der 
 skal arbejdes med fastsættelse af grænsen. 
 

5. Indkomne forslag 
 Der er ikke indkommet forslag. 
 

6. Valg af bestyrelse m.fl. 
     Villig til genvalg   periode 
 
Formand Carl Henrik Guldbæk     ikke på valg i år 
Kasserer Steen Sørensen   ja    2 år 
Medlem Per Rye Hougaard     ikke på valg i år 
Medlem Lars Christoffersen  ja    2 år 
Medlem Kirsten Witt      ikke på valg i år 
Medlem Søren Christensen  ja    2 år 
Medlem Eva Hemmersam   nej 
Suppleant Lone Hamborg Jensen ja    1 år 
Revisor Birthe Østerby      ikke på valg i år 
Revisor Vivi Hansen   ja    2 år 
Revisorsuppleant Peter Nielsen  ja    1 år 
 
Jesper Sørensen blev nyvalgt til bestyrelsen for     2 år. 
 

7. Punkter til debat.  
    Ingen punkter til debat. 
 
8. Eventuelt  
      Reglerne for klubmesterskabet blev drøftet og der kom mange forslag frem. Der 
 blev lagt op til en afstemning om klubmesterskabet skal afgøres på baggrund af de 
 gamle eller de nye regler. 
 Der blev ved afstemning afgjort at de nye regler bruges i indeværende år. 

Reglerne findes på OK-Skærmens hjemmeside: www.ok-skaermen.dk  under 
menuen OM KLUBBEN -> REGLER MV: -> KLUBMESTERSKABER 

 
Leif, Svend Erik og Mogens er villig til at komme med oplæg til nye regler efter 2016 
for klubmesterskabet. 
 
Der fremkom et ønske om at købe små skærme til brug til torsdagstræningen. 
Mogens sørger for indkøbet. 

 
Carl Henrik takkede Peter for god styring af mødet. 
 
 
Referent Kirsten Witt 
19. februar 2016  


