Referat
Generalforsamling OK Skærmen
21. februar 2019
Formanden bød velkommen. Bemærkede, at der var et par kommentar til indkaldelsen, nemlig at bilag med
regnskabet skulle være for 2018 og budgettet skulle være for 2019. Ligeledes, at bestyrelsen indstiller
Martin Hooge til suppleant for bestyrelsen i stedet for Louise Munch Diemer
14 medlemmer var til stede
Punkt 1. Valg af dirigent.
Peter Nielsen blev valgt med applaus.
Konstaterede, at indkaldelsen var udsendt 4. februar og dermed i overensstemmelse med vedtægterne.
Der var ikke indkommet forslag, derfor ville punkt 6 bortfalde.
Punkt 2. Beretning – bestyrelsens beretning er vedhæftet dette referat
Ulla: Nyt reglement for afholdelse af divi-matcher minder om kredsløbsreglementet, men der mangler D
80. Formanden vil tage problematikken op på næste formandsmøde i kredsen. Bør revideres fra DOF´s side
Kirsten W: Undrer sig over at formanden i beretningen udtrykker reservation overfor Facebook
Søren præciserede, at han ikke havde noget mod Facebook, men ikke selv brugte det så meget.
Beretningen blev vedtaget med applaus
Punkt 3. Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet i grove træk. Nævnte bla., kortsalg har givet et stort bidrag samt, at de 2
arrangerede løb havde givet et pænt overskud.
Der er ikke brugt penge på udstyr i årets løb.
Nettooverskud mere end 17.000 kr.
Enkelte opklarende og uddybende spørgsmål fra de tilstedeværende, bla kan nævnes:
MobilePay må ikke være privatkonto – derfor udgiftsposten
Tilskud til løb er klubbens udgifter til divimatcher, kursus på DOF-akadamiet samt klubdragter
Klubdragterne er i status optaget til klubbens salgspris til medlemmer.
Regnskabet blev godkendt med applaus. Samtidigt blev der udtrykt tilfredshed med, at Henrik havde
indvilget i at overtage kassererhvervet. Ligeledes stor ros til Mogens for det store arbejde med
kortfremstilling, som i stor grad havde medvirket til det pæne resultat.

Punkt 4. Budget og fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik forslag til budget for 2019. Nævnte bla., at der er budgetteret med væsentligt færre
indtægter fra kortsalg
Følgende kontingenter blev vedtaget uændret for 2019:
400 kr for enkeltmedlem
800 kr for familie på samme adresse.
200 kr for unge mellem 15-18 år
Under 15 år: gratis
Der blev fra medlemmerne udtrykt mulighed for, at klubben kunne bruge penge på udstyr i et vist omfang.
Budget og kontingent ved taget med applaus
Punkt 5. Indkomne forslag
Der var ikke forslag til behandling, hvorfor punktet faldt væk.
Punkt 6. Valg af bestyrelse
Formand Søren Christensen blev genvalgt Herudover var der genvalg til Per Rye Hougaard og Kirsten Witt til
bestyrelsen. Som suppleant til bestyrelsen valgtes Martin Hooge.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg i år
Som revisor valgtes Peter Nielsen og som revisorsuppleant valgtes Birthe Østerby. Birthe blev takket for sin
mangeårige varetagelse af hvervet som revisor.
Punkt 7 og 8. Punkter til debat – ikke til beslutning
a) Ungdomsarbejde. Ulla efterlyser ideer til udvikling og afvikling af træning. Der trænes tirsdage
15.30 – 1700. Tovholder er Søren med hjælp fra Ulla, Kirsten og Steen. Struktur og udvikling af
træningsprogrammer til de små med leg og orienteringsudfordringer skal være på det rigtige
niveau – gerne baseret på tilbagemelding fra de unge – samt evt. efter inspiration fra Hillerød og
Allerød. Introduktion til Sportident vil være spændende startende med fx 3-4 poster. Den nye
gruppe af unge er meget motiveret. Vigtigt, at opgaven forankres, men også at flere involveres –
gerne med yngre kræfter. Der skal være indhentet børneattest. Bestyrelsen vil sikre, at der
foreligger børneattest for de involverede ”trænere”.
b) Klubbens kassebeholdning. Klubtrøjen kan evt være gratis til børn – hvad med en kasket til
klubbens medlemmer? Formuen bør ikke være meget mindre i betragtning af, hvordan den
kommer til veje ved stort kortsalg. Bedre kort til torsdagstræning ønskes. Vi skal ikke gå uden om
kortreglerne, så der må betales, hvad det koster. Der blev takket for input, men bestyrelsen er i
2019 bundet af rammerne indenfor det netop vedtagne budget.
c) Klubbens årlige stævne. Det blev drøftet, om klubben skal arrangere divi-match i stedet for vort
sædvanlige kredsløb. Holdningen var, at vi ikke skal slå større brød op end vi kan bage. Beregnerne
skal i givet fald tages i ed. Forarbejdet med en divi-match er stort set det samme som et kredsløb,

bortset fra det bliver en længere dag. Konklusionen i forsamlingen var, at vi fastholder vort
hidtidige kredsløb op til efterårsferien.
d) Klubbens mulighed for at bruge beregningsprogrammet MEOS i stedet for Sportident. Udfordringen
er om Per har tid nok til at sætte sig ind i systemet. Per vil se på det sammen med Lars. Drøftes
videre i bestyrelsen.
e) Aktivitetsplan for 2019 blev uddelt – udsendes med månedsbrev.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden ophævede generalforsamlingen med tak til
dirigenten for ledelsen
Referent: Niels Hamborg Jensen
Godkendt af dirigenten

