Referat af generalforsamling i OK Skærmen 22.2.2018 kl. 19.30
Tilstede: Peter N, Søren, Jesper S., Knud, Steen, Niels H., Vivi, Ulla, Lars C.
Leif, Svend Erik, Kirsten, Birthe, Wagn, Jørn
1. Valg af dirigent.
Peter N bliver valgt med applaus. Jørn bliver valgt til referent, ligeledes med applaus.
Peter N. erklærer generalforsamlingen lovligt indkaldt.
2. Beretning
Formandens, Søren Christensens, beretning.
1. BESTYRELSEN
Bestyrelsens sammensætning fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der er afholdt bestyrelsesmøder d. 28. februar,19. april, 21. juni, 13. september, 23. november alle
i 2017 og 17. januar 2018 i alt 6 møder
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, til orientering eller om noget der skal
tages stilling til.
• Mogens og jeg har deltaget i 2 klubledermøder i Østkredsen. De kan give indflydelse til
klubben og et godt overblik over, hvad der rører sig fremadrettet. Bestyrelsen og Mogens
får referater fra møderne. Jeg giver et mundtligt referat derfra på et bestyrelsesmøde.
• Der er fremlagt forslag til ny måde at tildele point på og udvidelse af antallet af pointgivende
stævner til divisionsturneringen. Forslaget er til kommentar og har været på klubledermøde
d. 6/11 og 22/1 og er fortsat til ret voldsom debat her i østkredsen. Diskussionerne
fortsætter hen over sommeren
• Stafetsamarbejdet PiSkAmOK har været meget lidt brugt i 2017. Mail om
tilmeldingsprocedure for dette stafetsamarbejde er udsendt for at informere og evt. øge
brugen af fordelene ved stafetsamarbejdet noget mere.
• Bestyrelsen har udsendt en aktivitetsplan for 2018, som giver et overblik over klubbens
aktiviteter og de vigtigste mesterskabsstævner.
• Vores kasserer siden 1990, Steen, har stået for administration og løbstilmeldinger i OService. Efter 28 år på posten har Steen valgt at fratræde, så vi skal have valgt en ny
kasserer senere i aften.
• OK Skærmen skaffede husly til Vintercup den 7. og den 21. januar 2017.
2. MEDLEMSSTATUS
Klubben havde ved udgangen af 2017 60 mellemmer præcis det samme som ved udgangen af
2016.
Fordelingen i aldersgrupper og mand/kvinde aktive er således: 0-12 år 3/4, 13-18 år 1/1, 19-24 år
1/0, 25-59 år 12/13 og over 60 år 16/9.
3. ARRANGEMENTER

Findvej-dagen i april blev besøgt af hele 3 personer. Det våde vejr om formiddagen har nok
skræmt nogle fra at bevæge sig ud. Det arrangement blev fulgt op af 3 lørdagen i maj, hvor vi
havde et meget beskedent fremmøde og primært af klubmedlemmer.
Det blev kun til én klubaften med spisning nemlig d. 24/8, hvor Leif havde lavet nogle gode baner
og Kirsten som sædvanlig noget god mad.
Jubilæumsstævnet d. 15/10 blev afviklet med vores sædvanlige professionalisme godt styret af
Hakon som stævneleder. Vi har et rigtig godt team af medlemmer, som ved hvordan vi får det til at
klappe. I år havde beregnergruppen vovet det ene øje ved at lægge resultaterne direkte ud på
hjemmesiden. Et spændende tiltag, som faktisk virkede. På grund af jubilæet havde vi besluttet at
markere det med champagne og en kage. Det blev vel modtaget, men gik voldsomt ud over
omsætningen i kiosken. Tak til Ulla og Karoline for champagne og kage og undskyld til Karen for
ikke at advare hende om tiltaget.
Samlet set havde vi 340 løbere i skoven på Jespers baner, som blev rost af mange.
4. LØBSRESULTATER
Triangelmatchen blev afviklet i Danstrup Hegn med Lyngby OK som arrangør. Som sædvanlig et
hyggeligt arrangement med traditionelt o-løb lørdag og rævejagt søndag. Vi beholdt trianglen og i
rævejagten blev Peter bedste OK Skærmen løber på en andenplads.
Divimatchen fik en lidt kedelig udgang med nedrykning til 5. division. Vi gjorde hvad vi kunne og
havde et ok fremmøde til de tre stævner, 32, 26 og 34 løbere på banerne kyndigt fordelt af Ulla.
Ulla Hooge blev dobbelt dansk mester både på mellem- og langdistancen tog hun guld.
Mogens Hansen var ”down under” og fik en flot 5. plads i WMOC sprint og en 1. plads i New
Zealand i Oceania Sprint Champignon Ship
Generelt om deltagelse kan det nævnes, at vi fra OK Skærmen har haft 274 starter i andres
stævner mod de 340, som startede til vores stævne, så vi har lidt (66) til gode ude på
stævnepladserne,
5. KOMMUNIKATION
• Hjemmesiden fungerer meget fint bl.a. med referater fra bestyrelsesmøder og
generalforsamling og med Jesper Sørensen ved roret.
• Månedsbreve 2017: 12 månedsbreve er udsendt heraf de fleste med et billede.
• Facebook: Der har været fin aktivitet i vores Facebook gruppe.
Forskellige har budt ind med fotos og beretninger. Når man laver et hurtigt gennemsyn af
gruppen, så ser man tydeligt, at O-sporten er levende og indbydende.
Opfordringen er, at alle er selvfølgelige velkomne til at byde ind med OK Skærmenrelevante begivenheder både store som små.
6. MATERIEL.
• Vi har i 2017 indkøbt 30 træningsstativer med holder til SI-enhederne. De var i brug til
familieløbet (nær druknet i regn) d. 9/9, på flyvestationen d. 7/10 og sprintbanen til
jubilæumsstævnet. Ole Kærgaard, som passer vores materiel, har tjekket materiellet i
depotet her i hallen og opdateret vores stævneskilte. Per står for SI-materiel. Der er
kommet nye batterier i enhederne så de kan funger mange år frem. Den samlede
beholdning af materiel fremgår af bilaget ”OK Skærmens materiel”
7. FASTE POSTER
De har igen virket godt ved både torsdagstræningen og ved individuel træning.

Mogens og Svend Erik vedligeholder dem. Vi har i 2017 sammen med Ballerup OK og OK 73
indkøbt et antal 5” x 5” egetræs stolper, da flere lærketræsstolperne er ved at være rådne.
Udskiftningen bliver foretaget ved behov. Det er et tungt arbejde at transportere stolperne ud i
terrænet og udskifte de oprindelige og lidt mindre stolper.
8. KORTTEGNING
I løbet af 2017 har Mogens vedligeholdt klubbens kortportefølje med nytegninger og revisioner. Det
seneste skud på stammen er mappen her på hylden, Mogens har opdateret kortet og Carl-Henrik
har suppleret med nye baner til torsdagstræningen
Der er blevet tryk og fordelt kort til klubber og enkeltpersoner alt efterfulgt af en faktura, som Steen
så har sikret sig betaling af. Et godt indtægtsgrundlag for vores klub.
Korthjælp til andre klubber og kortkonsulentarbejde for de Nordsjællandske o-klubber er også en af
Mogens aktiviteter.
Klubben har et kortsamarbejde med OK73 og Ballerup OK om tegning og salg af Hareskov
kortene. Også her er det Mogens og Steen, der får det til at fungere.
9. MEDLEMSHVERVNING
I 2017 sluttede vi os til Findvej-dagen i sidste øjeblik og fulgte op med 3 lørdage med genbrug af
Svend Eriks baner på de faste poster fik begrænset succes, men fik dog nogle nye medlemmer.
10. BLANDET
• Torsdagstræning fra Hareskovhallen kl. 1715 kører planmæssigt dog mest med de faste
torsdagsløbere, men også lejlighedsvis med flere andre. De nye baner i mappen vil give et
frisk pust til træningen.
• Vi har brugt SportIdent enheder til desværre kun 2 klubarrangementer
• Furesø Kommune hædrede den 16. november 2017 Ulla Hooge og Mogens Hansen for
deres medaljer ved et arrangement i Kulturhuset i Farum, hvor også andre idrætsudøvere
blev hædret for danske guldmedaljer og for internationale medaljer.

•

Klubmestre 2017: Ulla Hooge blev seniormester-Sort (svær), Der blev ingen
mellemsvær mester. Valdemar blev Begynder-Mester igen. Tak til Leif for
beregningen.

11. 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.
Vi afviklede vores traditionelle stævne – denne gang jubilæumsstævne - med sædvanlig sportslig
og professionel vis i Lille Hareskov og Jonstrup Vang.
Orienteringskortene over ”vores skove” er grundlaget for vores sport. Igen i 2017 har Mogens
arbejdet med kortene på sin seriøse og kvalitative måde.
Det er glædeligt at vi har kunnet opretholde medlemstallet. Vi har også brugt en del ressourcer
derpå. Hvordan vi kan blive flere er til debat senere.
Klubben vandt Triangelmatchen igen i 2017, er rykket ned i 5. division, men har haft nogle meget
flotte individuelle sportslige resultater
Klubben har en tilfredsstillende økonomi både på grund af kortslaget, men også overskuddet på
vores kredsløb, hvor vi løfter i flok og drager nytte af sammenholdet.
Jeg runder af med en tak til bestyrelsen for de gode diskussioner vi har haft og ser frem til et år
mere med frugtbart samarbejde forhåbentlig med et godt resultat for klubben.
Søren Christensen
formand

Bilag (nederst i referatet):
2017 materielbeholdning
2017 SI-materiel
Steen supplerer beretningen med de problemer der har været med Furesøkortet. Farum har ikke
lavet et ligeværdigt samarbejde. Ok- Skærmen er næsten ikke nævnt i publikationen.
Kommunen har støttet med ca. 100.000,- kr.
Svend Erik: De faste poster. De skal skiftes henad vejen, når de er gået i stykker. Det sørger
Svend Erik for.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
3. Regnskab
Steen orienterer om regnskabet.
I budget 2017 vedr. salg af klubkort og Brøndbykort står der 50000, der skulle have stået 35000.
Der er købt en router, til 1099, da vi så ved stævner, kan lægge resultater direkte på nettet, når
resultatet foreligger.
Regnskabet godkendes med applaus.
Regnskabet er Revideret den 15.1.2018 af Birthe Østerby og Vivi Hansen
4. Budget og fastsættelse af kontingent
Peter spørger til likviditeten. Likviditeten er fin, så behøver man kun at opkræve for løb 2 gange om
året, svarer Steen.
Kirsten mener vi får meget for vores kontingent, specielt set i lyset af at vi betaler så meget til DOF.
Svend Erik spørger om man er opmærksomme på at få støtte Furesø Kommune.
Det er lidt svært, når man har en formue på ca. 100.000,-.
Budget og kontingent godkendes med applaus
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse m.fl.
Det er et problem, at der ikke er nogen kandidat til ny kasserer. Steen har været kasserer i 28 år,
og vil gerne stoppe.
Steen fortæller om kassererfunktionen. Steen fører regnskabet på et Excel ark.
Det er vigtigt at medlemslisten vedligeholdes, da der skal betales til DOF, hvis tidligere medlemmer
ikke bliver slettet.
Steen vil lave en form for funktionsbeskrivelse.
Steen vil i de næste 3 måneder fungere som kasserer.
Bestyrelsen kan komme med forslag til at opsplitte kasserer funktionen til flere funktioner, dog med
en tegningsansvarlig, der står for økonomien.
Generalforsamlingen beslutter enstemmigt at bestyrelsen skal sørge for at der indkaldes og
afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 22. maj 2018 for finde en løsning på det
ved generalforsamlingen manglende valg af kasserer.
Der er f.eks. følgende muligheder:
1. Der findes en kandidat i medlemskredsen – bedste løsning
2. Kassereropgaven løses af ekstern konsulent mod honorar.
3. OK Skærmen fusionerer med naboklub
4. OK Skærmen opløses i henhold til vedtægterne
Medlem Lars Christoffersen genvælges til bestyrelsen med applaus
Jesper Sørensen genvælges til bestyrelsen med applaus

Michael Laustsen genvælges til bestyrelsen med applaus
Jesper Gottlieb genvælges som suppleant med applaus
Revisor Vivi Hansen genvælges med applaus
Revisorsuppleant Peter Nielsen genvælges med applaus

7.Punkter til debat
7.1. Hvordan udvikler vi Ok Skærmen.
Referat i stikordsform:
Bestyrelsen får ros for de mange ting der sker i løbet af året
Vigtig at medlemmerne tager ansvar for klubben, siger Ulla.
Det er vigtigt at de unge kan gå til orientering. Vi mangler engagerede forældre, ligesom i fodbold.
Mulighed for ungdomstræner “aflønning” via kommunen.
I Ballerup OK laver de mad engang om ugen efter træning.
Forslag om at lave ungdomstræning en gang om måneden.
Demografi 4 grupper: Børn, børnenes forældre, unge og seniorer.
Det er ikke en “fyrtårns”-sport, som f.eks. fodbold.
Vi har mange store klubber omkring os.
DOF har sagt: Bliv større og større - lav løb selv, det har medført at karruselløbene er næsten
ophørt.
Det er en flertrins raket at få flere medlemmer og flere løbere i skoven. Brændstof til raketten er de
nuværende medlemmer.
For at sætte gang i processen med at finde folk skal de mødes i øjenhøjde og ikke via e-mail. FX i
forbindelse med klubløb.
Der er masser af løbere, f.eks. rundt om Søndersø, de ved ikke hvor sjovt det er at løbe
orienteringsløb.
Hvordan gik det med løbet INDE i biblioteket og med sprintbanen udenfor? Der sendes mail ud til
dem her i foråret. Der var ca. 60 besøgende. Ærgerligt at der går lang tid inden de bliver “indkaldt”.
En anden klub har lavet familieorientering. De siger at det har taget mange år at opbygge det.
8. Eventuelt.
Pointgivning til herre- og dameklasser ved divisionsturneringer. Er der diskriminering? Ulla får
reglementsforslaget til ny beregning fra Søren.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.10
Jørn Clemmensen
referent.
Bilag:

2017 MATERIELBEHOLDNING
4. februar 2018
Årlig mønstring i januar af materiel omfatter: Telte, bannere, stativer, SI- materiel, borde,
beklædning, kaffemaskine og elkoger.
Telte:
• 4 telte i Hareskovhallen.
• 1 sæt reservestænger.
Bannere:

•

2 bannere i Hareskovhallen.

Stativer:
• I skab i Hareskovhallen. Beholdning opgjort på ”2017 SI-materiel”
• 30 stk. træningsstativer med holder til SI-enhed
SI- materiel:
• Opgørelse af SI- materiel på fil.
Borde og stole:
• 6 borde og 6 stole på hylde i det store materielrum i Hareskovhallen.
Beklædning:
• Kirsten og Søren oplyser beholdninger af trøjer og jakker til regnskabet.
Kaffemaskine og elkedel:
• 1 kaffemaskine.
• 1 elkedel.

) Placeret i
) klubskabene.

Beholdning af skærme med laminatnumre til klubarrangementer (ingen mønstring):
Nr.: 31–39, 40-49, 50-59, 60-65, 67, 70-83.
Kompasser:
• Klubben har 2 alm. kompasser (hos Carl-Henrik) og 4 tommelfingerkompasser ligger i
skabet i klublokalet. Samlet beholdning i 2017 er 6 stk.

2017 SI-materiel
4. februar 2018

SI-enheder
51-65, 67, 70-83
1 clear, 1 check, 1 start, 1 mål
1 måludlæser til PC
1 OFF SI- brik (lilla)+sort
Holdere
Stræktidsprinter inkl. måludlæser, kabler og specialbrikker
SI-brikker
1. brik helt nummer 364981-

Smal lille magnet (lilla/sort)
I alt

Numre
364-: 981, 982, 983,984, 985,
986, 987, 988, 989, 990, 991,
992, 993, 994, 995
1 stk.
15 stk.
Stativer (aluminium)

STATIVNR.
51-59

Antal
30 stk.
4 stk.
1 stk.
2 stk.
5 stk.
1 sæt i kuffert

BEMÆRKNINGER
+ 2 stk. fundne nr. 50 og 57

60-69
70-79
80-88
90
91-97 og 99
100 og 101

66=clear, 68=check
86=start
På bræt
99=mål
På brædder
20 stk. lette aluminiumstænger

