
Generalforsamling Orienteringsklubben Skærmen 
Hareskovhallen 20. februar 2020. 

                  
 
Dagsorden:         

1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen indstiller hhv. Peter Nielsen og Carl-Henrik 
Guldbæk. 

2. Beretning. 
3. Regnskab 2019. 
4. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse m.fl. 
7. Punkter til debat. 
8. Eventuelt. 

 
Referat. 
Der var 13 fremmødte medlemmer. 
 
1. Valg af dirigent: 
Peter Nielsen blev valgt som dirigent. Peter Nielsen takkede for valget og indledte med at 
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Til referent valgtes Carl-Henrik. 
 
2. Beretning for OK Skærmen 2019: 
 
1. Bestyrelsen  
Bestyrelsens sammensætning fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Der er afholdt bestyrelsesmøder d. 28. februar, 1. maj, 22. august og 5. november alle i 2019 samt 4. 
februar 2020 i alt 5 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.  

• Siden sidste generalforsamling er der afholdt 2 klubledermøder i Østkredsen. Der udsendes 
fyldige referater fra møderne med bilag fra alle indlægsholdere. Jeg giver et mundtligt 
referat derfra på et bestyrelsesmøde.  

• Stafetsamarbejdet PiSkAmOK har været meget lidt brugt i 2019. Vi fortsætter trods den lave 
tilslutning. Vi kan måske som sidste år stille nogle hold til SM her i foråret – 9. maj i 
Tisvilde Hegn. 

• Bestyrelsen har udarbejdet aktivitetsplan 2020, som giver et overblik over klubbens 
aktiviteter og de vigtigste mesterskabsstævner. Uddeles her til aften og sendes ud med 
månedsbrevet for marts. 

• OK Skærmen stod for årets Triangelmatch.  
• Trods faldende tilslutning i 2018, fortsatte SkovCup i 2019 og det med fin tilslutning. Vi 

stod for det ene af de i alt 9 stævner – 5 + finalen i foråret og 3 i efteråret. 



  
3. MEDLEMSSTATUS  
Klubben havde ved udgangen af 2019 75 mellemmer, hvilket er en medlemsfremgang på 9. Det er 
jo dejligt at vi bliver flere. 
Fordelingen i aldersgrupper og mand/kvinde aktive er således: 0-6 år 3/0, 7-12 år 5/4, 13-18 år 2/3, 
19-24 år 0/0, 25-39 år 6/8, 40-59 år 10/6, 60-69 år 4/5 og 70+ år 14/5 
Vi har desværre måttet tage afsked med Lars Trier Hansen, som afgik ved døden d. 7. december. 
Æret være hans minde og tankerne går til hans familie. 
  
4. ARRANGEMENTER 
I 2019 havde vi to aftenener, hvor der var lagt baner med SI-enheder og efterfølgende spisning. 
Begge gange i Store Hareskov.  
D. 25. maj havde Michael lavet nogle gode baner. Lars stod som sædvanlig for beregningen, men 
havde også påtaget sig opgaven at lave bål til snobrød og pølser. Det blev til en rigtig dejlig 
eftermiddag i fint vejr. 
D. 19. september fulgte Ulla op med nogle lige så gode baner, hvor det kom for en dag, at vejvalget 
er vigtigt. Det var tydeligt, at udenomvalget var bedst i det noget uvejsomme terræn. Denne dag 
sørgede Kirsten for lækker mad. 
 
I maj hjalp vi Hareskov Skole med en bane vest for Skovlystvej. 3 onsdage var der 2 klasser ude på 
banen, altså 6 x ca. 25 elever. 
 
D. 22. maj var vi værter for SkovCup med Per Hovgaard ved roret. Vi havde ca. 100 børn i skoven 
med og uden forældre til at hjælpe dem igennem Jonstrup Vang. Trods en lidt tynd tilslutning i 2018 
blev det alligevel besluttet at prøve igen i 2019. Resultatet blev at der heldigvis kom nok til at 
SkovCup’en gentages her i 2020. igen har Per taget handsken op og vi laver stævneplads ved 
Hareskov Station d. 20. maj. 
 
I weekenden 10-11. august stod vi for årets Triangelmatch mellem Malmø OK, Lyngby OK og os. 
Jesper Sørensen havde lavet nogle spændende baner i Ganløse Ore til lørdagen og Carl-Henrik en 
god rævejagt i samme skov. Desværre blev både løbet lørdag og rævejagten vundet af Lyngby OK. 
Vi må prøve til igen i år det. 
 
Vores stævne d. 13. oktober i Store Hareskov med Niels Hamborg til at styre det rutinerede team og 
Michael Laustsen som banelægger blev igen noget af en succes. Tilmeldingsmæssigt så det ikke for 
lovende ud på O-service. Men tilmeldinger pr. mail og ikke mindst salget af åbne baner på dagen 
bragte deltagerantallet op over 300. Vejret var med os, det ventede med at regne til vi var færdige 
med at rydde op. Tak for det og stor tak til alle, der gav en hånd med. 
 
Året sluttede med det sædvanlige utraditionelle løb med efterfølgende spisning mellem jul og nytår. 
I år havde Peter lavet banen på yderst kreativ vis. En let bane med kortudklip med ekstra poster på 
nogle af posterne. Det resulterede i at hver deltager kom til at løbe helt sin egen bane. Det super 
koncept, som kan studeres via links i januars månedsbrev. Tak til Peter for baner eller hedder det 
banen? og til Kirsten, som igen havde sørget for god mad. 
 
Endelig vil jeg nævne B&U-træningen, som kom i stand i foråret. Til en Vintercup i slud kom Ida 
og Mikkel i mål og lignede nogen, der havde haft en fest ude i skoven. Det kunne jeg ikke stå for og 
foreslog et møde med børn og forældre til aldersgruppen 10-13 år. Der var tilslutning til at etablere 
træning tirsdag eftermiddag så alle kunne nå fra skole. Vi har gennemført alle tirsdage i 
sommerperioden eksl. ferier og flyttede til lørdag kl. 13 da sommertiden sluttede og det ville blive 
for mørkt. Jeg har lavet lidt statistik på træningerne og gennemsnittet har være 7 deltagere på 36 
træninger. 



 
5. LØBSRESULTATER 
Divimatcherne blev velbesøgt med 30, 33 og 40 løbere på banerne kyndigt fordelt af Ulla. 
Resultatet udeblev heller ikke, vi rykkede op i 4. division efter et spændende opløb i kamp med 
Kildeholm OK. Vi vinder 1. match, kommer 3. i anden match. 2. pladsen i op/ned-rykningen giver 
os oprykningen 
 
Generelt om deltagelse kan det nævnes, at vi fra OK Skærmen har haft 364 starter i andres stævner 
mod de ca. 300, som startede til vores stævne, så vi er blevet lidt mere synlige. 
 
 
6. KOMMUNIKATION 

• Hjemmesiden fungerer meget fint bl.a. med referater fra bestyrelsesmøder og 
generalforsamling og med Jesper Sørensen ved roret.  

• Månedsbreve 2019: 11 månedsbreve er udsendt heraf de fleste med billeder. 
• Facebook: Der har været nogen aktivitet i vores Facebook gruppe.  

Forskellige har budt ind med fotos og beretninger. I forhold til tidligere synes jeg, at 
aktiviteten er lidt faldende,  

           Opfordringen er, at alle er selvfølgelige velkomne til at byde ind med OK Skærmen- 
           relevante begivenheder både store som små.  
 
7. MATERIEL.  

• Den samlede beholdning af materiel fremgår af bilaget ”OK Skærmens materiel” 
 
8. FASTE POSTER 
De har igen virket godt ved både torsdagstræningen, B&U- og ved individuel træning. 
Svend Erik vedligeholder dem. Udskiftningen bliver foretaget ved behov med de tidligere indkøbte 
egetræsstolper. Det er et tungt arbejde at transportere stolperne ud i terrænet og udskifte de 
oprindelige og lidt mindre stolper.   
 
9. KORTTEGNING 
I løbet af 2018 har Mogens vedligeholdt klubbens kortportefølje med nytegninger og revisioner. 
Mappen her på hylden indeholder kort med fine træningsbaner fra Carl-Henriks hånd og med 
Mogens’ opdaterede kortet  
 
Der er blevet tryk og fordelt kort til klubber og enkeltpersoner alt efterfulgt af en faktura, som 
Henrik så har sikret betaling af. Det giver et tilskud til driften af klubben. 
 
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 Henrik, der får det til at fungere. 
 
10. BLANDET 

• Torsdagstræning fra Hareskovhallen kl. 1715 kører planmæssigt med mest 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 de 2 klubarrangementer og til nogle af B&U-træningerne 
• Klubmestre 2018: Hakon Mosbech blev seniormester-Sort (svær) og Ida Jacobsen 

ungdomsmester. Der var ikke nogen, der kvalificerede sig til begyndermester. Tak 
til Leif for beregningen.   



 
 
 
 
 
 
11. SAMMENFATNING 
Fundamentet for klubben er stadig et antal 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 på sædvanlig sportslig og professionel vis i Store Hareskov. 
Orienteringskortene over ”vores skove” er grundlaget for vores sport. Igen i 2019 har Mogens 
arbejdet med kortene på sin seriøse og kvalitative måde. 
Det er glædeligt at vi igen har kunnet registrere en fremgang i medlemstallet. Det kan være takket 
være B&U-arbejdet.  
Klubben tabte Triangelmatchen til Lyngby OK og Malmø OK, men rykker op i 4. division. 
Klubben har en tilfredsstillende økonomi dels fra kortsalget og dels på grund af 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: 
2019 materielbeholdning 
2019 SI-materiel 
 
Efter at formanden havde fremført beretningen blev følgende drøftet: 

• Der blev informeret om, at referater fra bestyrelsesmøder tilgår på hjemmesiden. 
• Klubben har et samarbejde med Hareskovby Medborgerforening. 

Beretningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab: 
Det reviderede regnskab blev gennemgået af formanden, da kasserere var ”arbejdsramt”. 
Formanden er ved at undersøge muligheden for tilskud fra kommunen, da vi nu har fået 
ungdomsløbere.  
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Budget/fastsættelse af kontingent. 
Formanden, suppleret af dirigenten, gennemgik budgettet som indeholdt forslag om uændret 
kontingent.  
Bestyrelsen arbejder på ændringer af kontingent til næste generalforsamling. 
Budget blev godkendt med uændret kontingent for alle kategorier. 
Års-kontingent: for aktive er kr. 400 (senior) og 200 (junior/under 21 år), – dog kun maks. kr. 800 
per familie på samme adresse. For passive er det kr. 200. 
 
5. Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag. 



 
     6. Valg til bestyrelsen. 

      Villig til genvalg  Periode  Valgt  
Formand Søren Christensen    Ikke på valg i år 
Kasserer Henrik Jørgensen    Ja   2 år   Ja  
Medlem Per Rye Hougaard    Ikke på valg i år      
Medlem Lars Christoffersen    Ja    2 år  Ja 
Medlem Kirsten Witt     Ikke på valg i år       
Medlem Jesper Sørensen   Ja    2 år  Ja 
Medlem Michael E. Laustsen   Ja   2 år   Ja  
Suppleant Martin Hooge    Ja    1 år   Ja  
Revisor Peter Nielsen    Ikke på valg i år    

     Revisor Vivi Hansen     Ja   2 år  Ja 
Revisorsuppleant Birthe Østerby   Nej    1 år 

     Bestyrelsen indstiller Niels Hamborg Jensen som revisorsuppleant   Ja  
 

7. Punkter til debat. 
• Der blev drøftet, hvad vi kan gøre for at hjælpe kassereren. Vær lydhør hvad kassereren 

siger. Kassereren overvejer, hvad der kan forbedres i arbejdsgange og specielt vedr. 
manglende kontingentbetaling. 

• Logo er et sted at starte foryngelse i klubben. En designerkonkurrence eller ingen 
ændringer? 

• Hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer til åbne løb. Fx at annoncerer på Facebook 
forinden et løb. Se også formandens månedsbrev. 

• § 13 i klubbens vedtægter blev drøftet til næste generalforsamling bla. vedr. tekst om evt. 
fusionering (midler ikke til DOF ved ophævelse).  

 
8. Eventuelt. 

Der var ros og applaus til bestyrelsen og formanden – ikke mindst for det store arbejde med 
ungdommen. 
Der var (igen) klapsalver til den tidligere revisor Birthe Østerby. 

 
Peter gav ordet til Søren Christensen som sagde tak for deltagelse i generalforsamlingen i god ro og 
orden.  

 
Carl-Henrik Guldbæk 

referent 
 



 

 
OK Skærmen 
 

2019 MATERIELBEHOLDNING 
 
 

17. februar 2020 
 

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 ”2019 SI-materiel” 
 
SI- materiel: 

• Opgørelse af SI- materiel på 2019 SI-materiel. 
 
Borde og stole: 

• 6 borde og 5 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. ) Placeret i  
• 1 elkedel. ) 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 3 tommelfingerkompasser ligger i 
skabet i klublokalet. Samlet beholdning i 2018 er 5 stk. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
OK SKÆRMEN 

• SI- ENHEDER SKÆRMEN (I BLÅ KASSE) 
• SI- BRIKKER SKÆRMEN (I LILLE GENNEMSIGTIG KASSE) 
•  

4. februar 2020 
SI-ENHEDER SKÆRMEN NUMRE 
51-65, 67, 70-83 30 stk.  
1 clear, 1 check, 1 start, 1 mål 4 stk. 
1 måludlæser til PC 1 stk. 
1 OFF SI- brik (lilla)+sort 2 stk. 
Holdere 5 stk. 
Stræktidsprinter inkl. Måludlæser, kabler og specialbrikker 1 sæt i kuffert 
 
SI- BRIKKER SKÆRMEN NUMRE pr. 15 MAJ 2010 
1. brik helt nummer 3649XX- 364-:   981, 982, 983,984, 985, 986, 987 

988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 
2136664 

1 smal lille magnet (lilla/sort)  
I alt 15 stk.  
 

STATIVNR. OK SKÆRMEN VÆRLØSE 
 

STATIVNR. BEMÆRKNINGER 
51-59 + 2 stk. fundne nr. 50 og 57 
60-69 66=clear, 68=check 
70-79  
80-88 86=start 
90 På brædt 
91-97 og 99 99=mål 
100 og 101 På brædder 
 20 stk. lette aluminiumstænger 
 38 træningsstativer til SI-enheder 
 
 


