
Referat 

Generalforsamling OK Skærmen 

27.maj 2021 
Formanden bød velkommen. Bemærkede at regnskab var udsendt dagen før.  

13 medlemmer tilstede, 2 medlemmer deltog virtuelt. 

Punkt 1. Valg af dirigent 

Hakon Mosbech blev valgt til dirigent med applaus og Niels Hamborg Jensen til referent 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt 9. maj, mens datoen var meddelt i 
månedsbrevet den 2. maj. Sammen med indkaldelsen var udsendt bestyrelsens beretning, 
bestyrelsens ændringsforslag til klubbens vedtægter § 5-6, samt ændringsforslag til § 3. 

I henhold til klubbens vedtægter skal generalforsamling afholdes i februar måned. 
Forsamlingsforbuddet i forbindelse med coranasituationen har imidlertid forhindret dette i år, 
hvorfor bestyrelsen har valgt at udskyde generalforsamling indtil det igen ville være fysisk muligt 
at mødes.  Dirigenten bad om forsamlingens accept af udskydelsen, hvilket blev godkendt 
enstemmigt.   

Punkt 2. Beretning 

Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen – vedhæftet dette referat.  

Formanden gennemgik kort den udsendte beretning og bemærkede herunder, at der manglede 
referat fra et af de fire virtuelle møder, mens de tre andre virtuelle møder havde haft karakter af 
arbejds-/planlægningsmøder.  

Efter debat om afviklingen af klubmesterskabsløbene, hvor bestyrelsen på grund af 
coronasituationen har besluttet at afvikle løbene på en alternativ form i år, blev det henstillet til 
bestyrelsen at lade årets sidste divimatch (under forudsætning af normal afvikling) indgå som 
beregningsgrundlag i stedet for den udsendte form med finaleløb den 6. november. Bestyrelsen vil 
overveje dette.  

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget med applaus. 

Punkt 3. Regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet.  

Generelt har der i årets løb været lavere aktivitet på grund af coronaen, hvilket også afspejler sig i 
regnskabet. 



Nævnte bla., at der indbetales 350 kr.  pr voksenmedlem og det halve for et ungdomsmedlem (8-
18 år) til DOF. Et familiemedlemskab med 2 voksne og evt. børn giver således direkte underskud 
for klubben med det nuværende kontingent på 800 kr. Kassereren oplyste ligeledes, at han 
gennemgår medlemslisten straks efter nytår (inden 1.4) for at betale det korrekte beløb til DOF. 
Klubben havde doneret et ekstrabeløb til DOF på 700 kr. Stor ros til Mogens for at vedligeholde 
kortene over vore skove, som bidrager pænt med indtægter til klubben. 

Generalforsamling godkendte regnskabet med applaus. 

Punkt 4. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen havde fremsat 2 forslag til ændringer i klubbens vedtægter. Forslagene var udsendt i 
forbindelsen indkaldelsen til generalforsamlingen – altså lovligt i henhold til vedtægterne. 

Forslag til ændring af § 5-6:  

Forslaget er begrundet i, at bestyrelsen har haft svært ved at finde kandidater til ledige poster. 
Ligeledes, at det efter bestyrelsens opfattelse hidtil har været en relativ stor bestyrelse i forhold til 
antallet af medlemmer. Bestyrelsen vil herefter minimum have 5 medlemmer og max 7. Forslaget 
blev enstemmigt vedtaget. 

Forslag til ændring af § 3: 

Forslaget er begrundet i bestyrelsens ønske om kunne opkræve kontingent for unge, således at 
kontingent til klubben gøres synkront med klubbens indbetaling til DOF. Forslaget blev 
enstemmigt vedtaget, dog således at ordlyden ændres til: 

gruppe II: Aktive juniorer (8 til og med 18 år). 

gruppe III: Aktive unge (til og med 7 år) 

De vedtagne ændringer vil blive skrevet ind i en ny udgave af klubbens vedtægter.  

Punkt 5. Budget 2021 og fastsættelse af kontingent 

Følgende kontingenter blev vedtaget af generalforsamlingen: 

Voksne: 400 Kr 

Juniorer: 8-18 år: 200 kr 

Børn op til og med 7 år: gratis 

Punkt 6. Valg af bestyrelse 

Formand: Søren Christensen - ikke på valg 

Kasserer:  Henrik Jørgensen genvalgt 

Medlem: Lars Christoffersen - ikke på valg 

Medlem; Jesper Sørensen – ikke på valg 



Medlem: Michael E. Laustsen - ikke på valg 

Medlem: Katrine Witt Andersen – nyvalgt 

Revisor: Peter Nielsen - genvalgt 

Revisor Vivi Hansen – ikke på valg 

Revisorsuppleant: Niels Hamborg Jensen – genvalgt 

Bestyrelsen består således af 6 medlemmer. Der blev ikke valgt en suppleant, da der ikke var 
kandidater. 

 

Punkt 7 og 8: Punkter til debat og eventuelt – ikke til beslutning 

Efter en længere debat opfordrede generalforsamlingen bestyrelsen til at overveje nyt navn på 
klubben, således at vort tilhørsforhold også fremgår af klubbens navn. Eventuelt til fremlæggelse 
på næste generalforsamling. 

Klubbens beholdning af trøjer er ved at være i bund. Kirsten Witt vil snart bestille nye, så hvis man 
ønsker nye trøjer, skal man henvende sig til Kirsten på mail. 

Der blev drøftet forskellige tiltag for at få større tilgang af børn og unge. Flere i klubben har udført 
et stort arbejde for at få flere i disse aldersklasser til at interessere sig for o-sporten, men der blev 
efterlyst flere ideer og initiativer.  

Formanden takkede Kirsten Witt for vist nok 20 års bestyrelsesarbejde med en flaske god rom (20 
år), ligesom også Per Rye Hougaard blev takket for mangeårigt arbejde i bestyrelsen med en 
troldhassel. 

Ligeledes takkede formanden sin bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen 

Formanden afsluttede med at takke dirigenten 

 

Værløse, den 30. maj 2021 

Niels Hamborg Jensen, referent 
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BERETNING FOR 2020 
 

 
Det har været et underligt år. 
Siden nedlukningen d. 11. marts har der været ganske begrænset aktivitet. O-service var 
mere præget af aflysninger end aktive stævner. Fra forsommeren og frem til udgangen af 
oktober – vi nåede lige Høst Open på Bornholm – var der få større stævner primært med 
”put and run” som start og kør væk fra målgang. 
 
Der er nu gået nogle måneder siden vi skulle have afholdt vores ordinære 
generalforsamling i februar. Det ser ikke umiddelbart ud til, at vi kan komme til at afholde 
den indendørs lige med det samme, derfor denne udsendelse af beretningen og 
regnskabet. 
 

1. Bestyrelsen 
Der er afholdt hele 7 bestyrelsesmøder. 3 med fysisk fremmøde og de 4 seneste som 
virtuelle møder. Referatmæssigt er de 3 fysiske og det første virtuelle refereret og 
referaterne lagt på vores hjemmeside. Resultatet af de 3 sidste virtuelle møder er 
indbydelserne til klubmesterskabsturneringen og PR-arrangementet Hareskov Open. 
Helt som vanligt har møderne været konstruktive med gode diskussioner. Påvirkningen fra 
Coronaen har være ret dominerende. 
Vi har skullet tilpasse vores aktiviteter og vi vil gerne blive mere synlige. 
Det har udviklet det nye koncept til klubmesterskabet og som nævnt Hareskov Open. 
 

2. Medlems status 
Indberetningen til Centralt ForeningsRegister var som kopieret ind her: 
 

Orienteringsløb Mand Kvinde 
0 - 6 år 2 0 
7 - 12 år 3 4 
13 - 18 år 3 4 
19 - 24 år 0 0 
25 - 39 år 3 5 
40 - 59 år 12 6 
60 - 69 år 0 5 
70+ år 15 4 
Samlet antal fordelt på køn 38 28 
Samlet antal medlemmer for aktivitet 66 

Her skelnes ikke mellem aktive og passive medlemmer 
 

 



  Smørum d. 27. april 2021 

Siden har vi gennemgået medlemslisten og rettet den til i forhold til antal, aktive og 
passive. Det giver denne status: 
Medlemmer i alt: 69 Aktive: 59 Passive/aktiv i anden klub: 10 
Vi er dermed ikke helt så mange som sidste år, men heller ikke en voldsom tilbagegang. Vi 
kan håbe på lidt fremgang når vi kommer fri af den her irriterende Corona. 
 

3. Arrangementer 
I 2020 nåede vi restriktionerne til trods at afholde 2 klubløb for at have kvalificerende tider 
til klubmesterskabet og vores traditionelle – nu ikke så traditionelt – stævne i oktober. 
 
Banerne til klubløbene blev mesterligt udarbejdet af Knud i Jonstrup Vang og Michael i St. 
Hareskov. Vi havde begge dage nogle hyggelige stunder med afstand. Tak til Knud og 
Michael. 
 
Stævnet i oktober blev afviklet på bedste vis med afstand og sprit helt som foreskrevet. 
Tak til Hakon for stævneledelse, Per for banelægning, Mogens og teamet i start for 
sikkerheden der samt Lars og Jesper for at sikre målgang og resultatformidling. Også tak 
til alle jer andre, som bød ind med større og mindre opgaver ikke mindst Niels og teamet 
bag postene i skoven. 
 
I 2020 gik vi glip af divimatchen – så vi blev i 4. division gratis – Triangelmatchen med 
Lyngby og Malmø OK – SkovCup og juleløbet, hvor vi skulle kåre klubmestre. 
Vi kan håbe at 2021 lige så stille kan bringe disse arrangementet tilbage. 
 

4. Løbsresultater 
I det lille vindue der var fra sommeren til udgangen af oktober, blev der afviklet DM 
mellem, DM Sprint og DM lang.  
Fra klubben havde vi deltagelse alle stævnerne. Bedst resultat fik Ulla Hooge, som blev 
dansk mester på mellemdistancen og fik en 2. plads på sprinten. Tillykke til Ulla, som 
desværre har valg at flytte til OK Øst, fordi der er ligeværdige løbere til bl.a. stafet der. Det 
har vi ikke. Held og lykke til Ulla, som selvfølgelig er velkommen tilbage. 
Det blev ikke muligt at afholde vores klubløb og der få kåret årets mestre. De må nøjes 
med at de blev nævnt i månedsbrevet og nu her: 
 Seniormester Thomas Mollerup 
 Ungdomsmester Ida Jacobsen 
 Begyndermester Katrine Jacobsen 
Tillykke endnu en gang. 
 

5. Kommunikation 
Både hjemmesiden og facebook har været ret aktive i disse afstandstider. Begge fungerer 
fint og vi kommer ganske godt ud med vores budskaber – synes vi, som er i den verden. 
Der er i 2020 udsendt 12 månedsbreve 
 

6. Materiel og faste poster 
Til brug for B&U-træningen er der indkøbt 25 små skærme med reflekser. De har være 
flittigt brugt både til træningen og på Coronabanerne. Reflekserne er næsten for gode, de 
kan ses på lang afstand. 
Der henvises til bilaget ”OK Skærmens materiel”. 
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SI-enhederne var i brug til klubløbene i efteråret. 
 
De faste poster vedligeholdes af Svend Erik i på bedste måde. Det er beundringsværdigt 
som han tumler med de megatunge pæle NST vil have vi bruger.  
 

7. Korttegning 
Korttegningen har også været præget af Coronaen. Mogens har udlånt kort til CoronaCup 
og nogle klubbers træninger. Nogle af kortene i Findveji er blevet opdateret. 
 

8. Fælles og B&U-træning 
Det har været muligt i løbet af året at opretholde de ugentlige træninger. Dog har vi måttet 
undvære badet i længere tid på grund af at hallen har været lukket/omlagt til brug for 
skolen. 
Efter mange år som vores træner har Carl-Henrik valgt at trække sig fra posten. Det skal 
lyde en kæmpe tak til Carl-Henrik for indsatsen gennem årene. 
Michael Laustsen har heldigvis sagt ja til at overtage opgaven. Tak til Michael. 
 

9. Sammenfatning 
Som sagt i indledningen: Det har været et underligt år. 
 
Alligevel fik vi nogle lyspunkter til vores stævne og klubløb samt nogle fine 
mesterskabsstævner.  
Klubben kom næsten fuldtallig igennem, økonomien er god og vedligeholdelsen af kort, 
faste poster og materiellet fungerer rigtig godt. 
Tak til alle som har givet en hånd med til klubbens aktiviteter på den ene eller anden 
måde. Det være sig som yder, men også som nyder, for uden nyderne er der ikke noget at 
yde til. 
Sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen for det gode arbejde og diskussionerne. 
 
Søren Christensen 
Formand 
 
 
Bilag:  
 
OK Skærmens materiel pr. 20210401 
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