
 

Referat af generalforsamling i OK Skærmen, Værløse 

24. februar 2022 

Formanden bød velkommen til i alt 16 fremmødte medlemmer. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent og referent 
Peter Nielsen blev valgt til dirigent og Steen Sørensen som referent. 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen fulgte klubbens vedtægter ved at 
være udsendt d. 7. februar 2022, og at den afholdes i februar måned. 
 
Punkt 2. Beretning 
Formanden gennemgik beretningen for 2021, som vedhæftes dette referat. Han supplerede beretningen 
med at sige, at Hareskov Open, som bestyrelsen havde lagt en del kræfter i, desværre ikke havde givet 
nogen medlemstilgang. Triangelmatchen mellem Lyngby OK, Malmø Ok og os har ligget stille i 2 år pga. 
Corona pandemien. Det er Lyngby OK’s tur til at arrangere i år, men Malmø OK er måske ikke interesseret i 
at genoptage triangelmatchen. Formanden oplyste, at bestyrelsen på 4 lørdage i foråret ville lave intro til o-
løb for børn i alderen 8-10 år og deres forældre. Sv.E. savnede resultatliste på klubmesterskab 2021. 
Formanden har den og vil udsende den. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget med applaus. 
 
Punkt 3. Regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet, som først lige før generalforsamlingen blev underskrevet pga. ferie. 
Generelt har der, ligesom sidste år, været lavere aktivitet på grund af Covid-19 pandemien, hvilket også 
afspejler sig i regnskabet, bl.a. var der et færre antal deltagere ved vort efterårsløb i St. Hareskov 2021. 
Generalforsamling godkendte herefter regnskabet med applaus. 
 
Punkt 4. Indkomne forslag 
Ingen. 
 
Punkt 5. Budget 2022 og fastsættelse af kontingent for 2022 
Forslag fra bestyrelsen: uændret kontingent i forhold til 2021.  
Dermed blev følgende kontingenter for 2022 vedtaget: 
Familie: 800 kr. (heraf DOF kontingent i 2022 for voksne på 341 kr. og for børn og unge 8-20 år på 144 kr.) 
Voksne 21 år og derover: 400 kr. (her DOF kontingent i 2022 på 341 kr.) 
Passive: 200 kr. 
Børn og unge 8-20 år: 200 kr. (heraf DOF kontingent i 2022 på 144 kr.) 
Børn til og med 7 år: gratis (DOF kontingent i 2022 er på 0 kr.) 
Punkt 6. Valg af bestyrelse m.fl. 



Formand: Søren Christensen ikke på valg i år 
Kasserer: Henrik Jørgensen genvalgt 
Medlem: Katrine Witt Andersen ikke på valg i år 
Medlem: Lars Christoffersen genvalgt 
Medlem: Jesper Sørensen genvalgt 
Medlem: Michael E. Laustsen genvalgt 
Nyt medlem: Louise Diemar (for en halv periode på 1 år) 
Ny suppleant: Kirsten Witt 
Revisor: Peter Nielsen ikke på valg i år 
Revisor: Vivi Hansen genvalgt 
Revisorsuppleant: Niels Hamborg Jensen genvalgt 
 
Punkt 7.Punkter til debat. Nyt klubnavn? Indledende debat 

Efter en længere debat på sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at overveje nyt navn til 
klubben, således at vort geografiske tilhørsforhold fremgår af klubbens navn. Der var derfor i indkaldelsen 
til generalforsamlingen i år medsendt et forslag fra bestyrelsen, der gik på to forslag: (1) Hareskov OK 
Skærmen eller (2) Hareskov Orienteringsklub (Hareskov OK). Lars uddybede forslaget med, at hvis man 
søger på ”ok skærmen” i Google, kommer det ikke frem, at klubben holder til i Hareskovby 
(Hareskovhallen) og træner derfra. Navneændringen skal være med til at vende den vigende 
medlemstilgang. 

Derefter bad formanden om kommentarer fra de fremmødte. Det blev fremført, at man kunne tage 
udgangspunkt i nærområdet, således det blev til Hareskov-Værløse Orienteringsklub (ligesom man har 
Hareskov-Værløse Tennisklub), eller man kunne tage udgangspunkt i sportspladsen, Hareskoven, så det 
blev til Hareskovens Orienteringsklub. En del støttede muligheden for et nyt navn, selv om de egentlig var 
godt tilfreds med det nuværende navn, Orienteringsklubben Skærmen, Værløse (OK Skærmen Værløse, 
som også er navnet i O-service). De mente, at et nyt navn ikke var en garanti for flere nye medlemmer. Det 
blev også fremført, at der flere steder i landet var navne på orienteringsklubber, som heller ikke 
umiddelbart fortalte, hvor klubberne holdt til. Endelig var der i Sverige en klub, som hed OK Skærmen. 
Under diskussionen kom der bemærkninger frem, om at vi var (for) dårlige til at introducere nye ansigter, 
der dukkede op om torsdagen, til orienteringssporten, men den diskussion skulle ikke tages her. 
Referenten kunne supplere med antallet af indbyggere i Furesø Kommune i 2021: 
Farum 20.199 
Værløse 13.022 
Hareskovby 3.751 
Jonstrup 1.276 
Kirke Værløse 982 
Laanshøj 657 
Så umiddelbart vil man forvente, at det er fra Værløse og Hareskovby, at nye medlemmer især ville kunne 
komme. 
 
Bestyrelsen vil i løbet af året arbejde videre med et evt. navneskift ved at involvere alle klubbens 
medlemmer via mail, Facebook, og når vi ellers mødes. 

Værløse, den 6. marts 2022 
Steen Sørensen, referent 
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BERETNING FOR 2021 
 
 

 
Det har igen været et underligt år, men dog meget bedre end 2020. 
De første par måneder var der nogle stævner efter konceptet kom - løb – forsvind. Det er 
jo ikke så interessant, når vi ikke må snakke om hvordan det gik efter løbet. 
Men som helhed blev året da ok. Der blev afviklet divisionsmatch næsten som sædvanligt. 
Vores eget stævne med frit banevalg og tæt på put´n´run fik ca. 200 løbere i skoven og en 
rigtig god afvikling. 
I foråret lagde vi ud som om, at Coronaen igen ville give restriktioner så almindelige 
stævner ikke ville være mulige. Derfor introducerede vi et koncept til klubmesterskabet, 
hvor vi gennem året gav mulighed for at løbe en kvalifikationstid ind og så have en finale. 
Alt i eget regi og med baner lagt ud i en uge til frit løb. Samtidig inviterede vi alle ikke-O-
løbere til at prøve banerne under navnet Hareskov Open. Det løb lidt ud i sandet, da 
divimatchen viste sig i fuldt mål. 
Resultaterne fra vores egne kvalifikationsløb og divimatcherne blev så brugt til finalen ved 
op-/nedrykningen i Hedeland. 
Det endelige resultat skulle offentliggøres til vores julearrangement, men da det blev ramt 
af Coronaen og omstruktureret i sidste øjeblik, gled det i baggrunden. 
 
Det kan her røbes, at klubmester - senior blev Charlotte Lykke Guldbæk 
 
Charlotte knækkede koden i Hedeland og kom ind med en forbedring på 2 % i forhold til 
kvalifikationstiden. Alle vi andre lå med tider på op mod det dobbelte set efter min/km. 
Desværre var der hverken ungdoms- eller begynderløbere med til finalen i Hedeland. 
 
 

1. Bestyrelsen 
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder. 2 med fysisk fremmøde og de 4 som virtuelle møder. 
Referatmæssigt er der 4 referater lagt på vores hjemmeside. 2 møder i foråret inden den 
udskudte generalforsamling blev brugt til at tilrette dagsorden til generalforsamlingen og 
trimme PR-arrangementet Hareskov Open. 
Helt som vanligt har møderne været konstruktive med gode diskussioner. Påvirkningen fra 
Coronaen har være lidt mindre dominerende end 2020. 
Vi kunne tilpasse vores aktiviteter og håbede at blive mere synlige med at have baner 
liggende i skoven til fri afbenyttelse i Hareskov Open. 
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2. Medlems status 
Indberetningen til Centralt ForeningsRegister er kopieret ind her: 
 

Orientering
sløb 

Mand Kvinde 

0 - 6 år 1 1 
7 - 12 år 1 2 
13 - 18 år 5 4 
19 - 24 år 0 0 
25 - 39 år 3 5 
40 - 59 år 9 7 
60 - 69 år 3 2 
70+ år 13 5 
Samlet antal fordelt på køn 35 26 
Samlet antal medlemmer for aktivitet 61 

Her er kun medtaget aktive medlemmer 
 
Alt i alt er vi 70 medlemmer hvoraf de 9 er passive eller aktive i anden klub. 
Vi er i alt ét medlem mere end sidste år, men to aktive mere og har dermed holdt skansen 
trods Corona. 
 

3. Arrangementer 
I 2021 nåede vi at afholde 4 kvalifikationsløb/HareskovOpen for at have kvalificerende 
tider til klubmesterskabet og vores traditionelle stævne i oktober. 
 
Stævnet i oktober blev afviklet på bedste vis med afstand og sprit helt som foreskrevet. 
Tak til Michael for stævneledelse, Niels 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 Hakon og teamet 
bag postene i skoven. 
 
Divimatchen blev afviklet, og resultatet blev, at vi i 2022 løber i 5. division og skal kæmpe 
mod Kildeholm, Lyngby og PI-København.  
Triangelmatchen med Lyngby og Malmø OK blev ikke til noget, måske det lykkes i 2022, 
ellers må vi nøjes med en minitriangelmatch i form af divimatchen, hvor Lyngby er med. 
 

4. Løbsresultater 
Igen i 2021 blev der afviklet både DM og SM i mellem-(ej SM) og langdistance, sprint og 
stafet.  
Fra klubben havde vi deltagelse alle stævnerne på nær DM sprint. Det blev til mange gode 
placeringer midt i felterne. Bedst resultat fik undertegnede med en 3. plads i SM lang. 
 
Vi har ud over mesterskabsstævnerne og divisionsmatcherne været repræsenteret på 
mindst 11 2/3-dagesstævner her i Danmark, og jeg ved, at vi har haft medlemmer til 
stævner i udlandet også.  
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5. Kommunikation 

Igen i 20021 har hjemmesiden og facebook har været ret aktive og vist, at der er liv i 
klubben. Begge fungerer fint og vi kommer ganske godt ud med vores budskaber – synes 
vi, som er i denne verden. 
Der er i 2021 udsendt 12 månedsbreve 
 

6. Materiel og faste poster 
Vi har ikke købt nyt materiel i 2021, så beholdningen er den samme. 
Der henvises til bilaget ”OK Skærmens materiel”. 
SI-enhederne har været i brug til klubløbene/HO. 
På grund af at Foreningsfitness skal udvide, er vores depot flyttet til A-lokalet tæt på vores 
klublokale (C-lokalet). Det er dermed kommet lidt nærmere. Vi deler lokalet kommunen, 
skolen og volleyball, men det skal nok gå. Det er jo ikke den store forskel i forhold til 
tidligere.  
 
De faste poster vedligeholdes af Svend Erik i på bedste måde. Det er beundringsværdigt 
som han tumler med de megatunge pæle Naturstyrelsen vil have vi bruger.  
 

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

8. Fælles og B&U-træning 
Det har næsten været muligt i løbet af året at opretholde de ugentlige træninger. Lige over 
nytår kom der en restriktion på max 5 personer selv ved udendørs arrangementer. Det 
gjorde, at vi ikke med god samvittighed kunne mødes før og efter træningerne. De 5 blev 
til 25 sidst i februar, og så kunne vi igen mødes og tage en tur i skoven. 
 

9. Sammenfatning 
Som sagt i indledningen:  
Det har været et underligt år præget af Coronaen i varierende grad. 
 
Alligevel fik vi nogle lyspunkter til vores stævne og klubløb samt nogle fine mesterskabs-
stævner.  
Klubben kom 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(uændret) 
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