
Referat af generalforsamling I OK Skærmen, den 23. februar 
2023 

Formanden bød velkommen. I alt 14 medlemmer var �l stede. 

Punkt 1. Valg af dirigent og referent.  

Hakon Mosbech blev valgt �l dirigent og Niels Hamborg Jensen som referent. Dirigenten 
konstaterede, at indkaldelsen var sket mere end 14 dage før a�oldelsen og dermed lovligt 
indvarslet.  

Under punktet fastslog dirigenten e�er drø�else blandt de fremmødte, at forslag �l 
vedtægtsændring under dagsordens punkt 6 – fremsat af bestyrelsen – var i overensstemmelse 
med gældende vedtægter og derfor kunne behandles af generalforsamlingen. 

Punkt 2. Beretning 

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning for 2022. Beretningen er vedhæ�et dete referat. 
Nævnte bla, at klubben neto har mistet 3 medlemmer, så der nu 67 medlemmer i klubben. Fra 
forsamlingen lød stor ros �l bestyrelsen og i særdeleshed formandens arbejde gennem det 
forløbne år, især ini�a�ver �l hvervning af nye medlemmer, klubløb, kontakt �l andre klubber mm. 
Der lød ligeledes opfordring �l at øge brugen af Facebook i såvel Værløse som Hareskovby.  

Beretningen blev godkendt enstemmigt med applaus. 

Punkt 3. Regnskab 2022 

Kassereren indledte med at oplyse, at klubbens mangeårige revisor Peter Nielsen havde frasagt sig 
hvervet primo februar og derfor var suppleanten �ltrådt �l den endelige revision sammen med Vivi 
Hansen. Den ny�ltrådte revisor redegjorde for revisionsarbejdet og havde kunnet godkende 
regnskabet uden anmærkninger. 

Kassereren gennemgik regnskabet. Klubbens resultat var et underskud på 5.999 kr. På 
indtægtssiden havde klubben ha� mindre salg af O-kort i forhold �l 2021. På udgi�ssiden var 
posterne i store træk som �dligere, dog var materialekøb større. Det blev oplyst, at der på denne 
post er tale om condeslicens, masterenhed �l SI-enheder, papir �l kortryk, plastlommer og en vis 
periodeforskydning.  

Kassereren mente, at klubbens økonomi stadig er sund med en rela�v stor kassebeholdning. Men 
da medlemmernes kon�ngentbidrag stort set er som kon�ngentet �l Dansk Orienterings Forbund, 
er klubben nødt �l at ”leve” af indtægter fra løb og kortsalg.  

Regnskabet blev godkendt enstemmigt med applaus. 

Punkt 4. Indkomne forslag 

Ingen 



Punkt 5. Budget 2023 og fastsætelse af kon�ngent 

Bestyrelsen foreslog uændret kon�ngent på baggrund af det fremlagte budget. Der budgeteres 
med et lille overskud på 2000 kr.  

Budget og kon�ngent blev godkendt enstemmigt med applaus 

Referenten gengiver her kon�ngentet for 2023: 

Familie: 800 kr., Voksne 21 år og derover: 400 kr., passive 200 kr., Børn og unge 8-20 år: 200 kr., 
børn �l og med 7 år: gra�s 

Punkt 6. Navneændring – Bestyrelsen har modtaget 2 enslydende forslag om at ændre klubbens 
navn �l ”OK Skærmen Hareskov”, som derfor forslås 

Forslaget var fremsat af en enig bestyrelse e�er at have modtaget 2 enslydende forslag siden sidste 
generalforsamling. Dirigenten gentog under punktet, at generalforsamlingen i henhold �l klubbens 
vedtægter kunne behandle forslaget som en vedtægtsændring. En ændring kræver mindst 2/3-del 
flertal blandt de fremmødte. E�er nogen debat og meningsudveksling blandt de fremmødte valgte 
bestyrelsen at fastholde forslaget, som det var fremsat i mødeindkaldelsen. Dirigenten beslutede, 
at der skulle foretages afstemning ved håndsoprækning.  

Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer for og 3 stemmer i mod og havde derfor mere end 2/3-
dels flertal. 

Punkt 7. Valg af bestyrelse m.fl. 

Formand: Søren Christensen - genvalgt 2 år  

Kasserer: Henrik Jørgensen - ikke på valg i år 

Medlem: Katrine Wit Andersen - genvalgt 2 år  

Medlem: Lars Christoffersen - ikke på valg i år 

Medlem: Jesper Sørensen - ikke på valg i år 

Medlem: Michael E. Laustsen - ikke på valg i år 

Medlem; Louise Diemar - genvalgt 2 år 

Suppleant: Kirsten Wit - genvalgt 1 år 

Revisor: Niels Hamborg Jensen - nyvalgt 2 år 

Revisor: Vivi Hansen - ikke på valg i år     

Revisorsuppleant: Lars Johansen - nyvalgt 1 år 

 

 



Punkt 8. Punkter �l debat  

Punkt 9. Eventuelt 

Dirigenten fastslog, at disse to punkter reelt dækker over det samme, nemlig emner, hvor der ikke 
kan beslutes noget og derfor blev de to punkter ”slået” sammen. 

Der blev e�erlyst ini�a�ver, der kunne styrke klubbens sociale liv, fx klubløb eller kluba�ener. Et 
forsøg kan også være at gøre et fremstød for at få mange klubmedlemmer �l at deltage i konkrete 
løb i nærheden, som så meldes ud i god �d som ”klubløb”. Det blev nævnt, at bestyrelsen 
påtænker at gøre den 26. marts i forbindelse med Danish Spring �l ”klubdag”, hvor medlemmerne i 
særlig grad opfordres �l fremmøde �l et stort løb med interna�onal islæt.    

Fra torsdagsløberne blev der spurgt om dag og �dspunktet er det rig�ge. Bestyrelsen vil i den 
sammenhæng overveje at lave en spørgeundersøgelse blandt medlemmerne om der er ønske om 
ændringer 

E�er dete punkt nedlagde dirigenten sit hverv, hvore�er formanden takkede dirigent og for 
fremmøde. 

 

Værløse, den 24. februar 2023 

Niels Hamborg Jensen, referent              



  

 
 
 
 
BERETNING FOR 2022 
 
 

 
2022 blev et år i mere traditionel forstand med mange gode oplevelser uden restriktioner i 
forhold til Coronaen. Den er nok blevet noget vi skal leve med på linje med andre 
influenzavarianter. 
Løbsmæssigt blev det et ret traditionelt år med bl.a. årstids-cup’er, divisionsmatcher, 
éndags- og flerdagesstævner. I alt havde vi 279 tilmeldinger i O-service. Det er næsten 
100 flere end vi havde til vores stævne i oktober. Der havde vi 193 startende. Netto 
deltager vi på flere baner, end andre løber hos os. Tidligere havde vi ca. 300 startende til 
stævnet, men det er genkendeligt ved andre stævner, at efter Coronaen går det lidt 
langsomt med at få antallet af tilmeldinger op på niveau igen. 
 
I april inviterede vi 4 lørdage til at prøve orientering. Tilbuddet blev lagt på flere platforme. 
Deltagelsen var svingende, det gav netto en voksen og et barn til medlemsskaren. 
Skovhuset Kunst & Natur havde temaet: The Great Outdoors fra juni til september. I den 
forbindelse havde vi et kort med en bane i Lille Hareskov og flyeren om ungdomstræning 
liggende til fri afbenyttelse. Det gav ikke nogen medlemstilgang, men måske var der nogle, 
som fik en god tur i skoven. Vi har ikke fået nogen tilbagemelding trods den blev efterlyst. 
 
I eget regi blev det til to arrangementer: 
En klubaften med løb i Lille Hareskov og efterfølgende fællesspisning i klublokalet her 
deltog i alt 30 børn og voksne.  
Det traditionelle julearrangement med atypisk o-løb, kåring af klubmestre og hyggeligt 
samvær med spisning. Til dette arrangement var vi 29 børn og voksne. 
 

1. Bestyrelsen 
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder. Referaterne lagt på vores hjemmeside (lidt forsinket). 
Mødet i januar blev brugt til at tilrette dagsorden til generalforsamlingen. 
Helt som vanligt har møderne været konstruktive med gode diskussioner.  
 

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

Orienteringsløb Mand Kvinde 
0 - 6 år 0 0 
7 - 12 år 3 2 

 



13 - 18 år 5 3 
19 - 24 år 0 0 
25 - 39 år 4 4 
40 - 59 år 9 7 
60 - 69 år 2 1 
70+ år 13 5 
Samlet antal fordelt på køn 36 22 
Samlet antal medlemmer for aktivitet 58 

 
Her er kun medtaget aktive medlemmer 
 
Alt i alt er vi 67 medlemmer hvoraf de 9 er passive eller aktive i anden klub. 
Vi er i alt 3 medlemmer færre end sidste år. Desværre er det aktive medlemmer der har 
trukket sig. 
 

3. Arrangementer 
I 2022 nåede vi ud over vores traditionelle stævne i oktober at afholde 2 klubløb, hvor det 
ene var det traditionelle juleløb. 
 
Stævnet i oktober blev afviklet i fineste vejr. Tak til Niels for stævneledelse, Jesper for 
banelægning, Mogens og teamet kørte starten med sikker hånd, Lars og Jesper stod for 
målgang og resultatformidling denne gang på TV-skærm. Også tak til alle jer andre, som 
bød ind med større og mindre opgaver ikke mindst Ulla, som debuterede som 
kioskbestyrer og Hakon med teamet bag postene i skoven. 
 
Divimatchen blev afviklet, og resultatet blev, at vi igen løber i 5. division her i 2023 og skal 
kæmpe mod Kildeholm, Lyngby og PI-København.  
Vi må nok se i øjnene, at Triangelmatchen med Lyngby og Malmø OK er historie. De 
bærende kræfter er ikke aktive længere. 
 

4. Løbsresultater 
Igen i 2022 blev der afviklet både DM- og SM-stævner på alle distancer og stafet dog ikke 
DM-sprint og SM mellem.  
Fra klubben havde vi deltagelse alle stævnerne. Det blev til mange gode placeringer midt i 
felterne.  
 
Vi har ud over mesterskabsstævnerne og divisionsmatcherne været repræsenteret på en 
del 2/3-dagesstævner her i Danmark, og vi har været repræsenterede ved stævner i 
udlandet. Ruth og Mogens var flittige rapportører på facebook fra WMOC i Italien i 
sommeren. 
 
Endelig var vi en flok til WOC-sprint i Trekantområdet. Det var en fantastisk uge, hvor vi 
deltog i 6 publikumsløb og var tilskuere/hjælpere til det internationale stævne. 
 
 



5. Kommunikation 
Igen i 2022 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 2022 udsendt 12 månedsbreve 
 

6. Materiel og faste poster 
Vi har købt en masterenhed til vores beholdning af SI-enheder. Ellers er der ikke købt nyt 
materiel i 2022, så beholdningen er den samme. Der henvises til bilaget ”OK Skærmens 
materiel”. 
SI-enhederne var i brug til klubløbet i maj og på sprintbanen til stævnet i oktober. 
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 skal bruge.  
 

7. Korttegning 
Kortarbejdet har i væsentlig grad koncentreret sig om: 

• Revidering af Aldershvile, Store Hareskov, Lille Hareskov, Jonstrup Vang og 
Egebjergene. Samlet er der anvendt tæt på en måned på revideringen og kortene, 
som primært bruges af klubberne i kortsamarbejdet (OK73, Ballerup OK og OK 
Skærmen) arrangementer. 

• Find vej i projekter. De tre ”Find vej” projekterne i Hareskoven revideres løbende så 
vi altid kan tilbyde poster med opdaterede kort.  Stolperne vedligeholdes når de er 
knækkede eller væltede. Der er projekter med Fotoorientering som er klar til 
revidering og grundmaterialerne ligger klar til foråret 2023 når den nye platform er 
klar. 

• Ældre og ikke opdaterede kortmateriale anvendes til nogle Adventure 
arrangementer.  

• Fremstilling af kortfiler til arrangementer. Trykning af kort til arrangementer og salg 
af kort. 

Mogens savner tilbagemeldinger fra banelæggere og banekontrol om rettelser på 
kortene. 

 
8. Fælles og B&U-træning 

Med respekt for skoleferierne har der været B&U-træning på tirsdage hele året. Nogle 
gange med skærme, men for det meste på de faste poster med start forskellige steder. 
Det er også blevet til nogle løb i fremmede skove via Sommer- og Sensommercup samt 
lidt OTØ- tekniktræning. 
Torsdagstræningerne er ikke voldsomt besøgt. Nogle gange tager vi et kort fra mapperne, 
andre gange bliver det bare en løbetur i fri leg. 
 

9. Sammenfatning 
Alt i alt blev det et normalt år med deltagelse i en del stævner 



Klubben kom næsten fuldtallig igennem, økonomien er god trods et underskud, som 
fremgår af regnskabet herefter. 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. 2023.02.19 
  



 

   
 

OK SKÆRMENs materiel            19. februar 2023 
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. 
Masterenhed 1 stk. 
Stræktidsprinter inkl. Måludlæser, kabler og specialbrikker 1 sæt i kuffert 

 
SI- BRIKKER SKÆRMEN NUMRE pr. 19 februar 2023 
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 14 stk.  

 
LETTE SATIVER 
STATIVNR. BEMÆRKNINGER 
 20 stk. lette aluminiumstænger 
 38 træningsstativer til SI-enheder – minus 1 top 
 Ca. 100 almindelige skærme 
 23 små skærme med refleks (1 stk. mistet i St. 

Hareskov) 
 19 små skærme 

 
Telte: 

• 3 telte i Hareskovhallen. 
• 1 sæt reservestænger.  

 
Bannere: 

•  2 bannere i Hareskovhallen. 
 



Borde og stole: 
• 6 borde og 5 stole på hylde i det store materielrum i Hareskovhallen. 

 
Kaffemaskine og elkedel: 

• 1 kaffemaskine. ) Placeret i  
• 1 elkedel. ) depotet. 

 
Kompasser:  

• 2 alm. kompasser (hos Carl-Henrik) og 3 tommelfingerkompasser ligger i skabet i 
klublokalet. Samlet beholdning i 2023 er 5 stk. 

 
ALUSTATIVER, SOM AFHÆNDES 
51-59 + 2 stk. fundne nr. 50 og 57 
60-69 66=clear, 68=check 
70-79  
80-88 86=start 
90, 100 og 101 På brædt 
91-97 og 99 99=mål 

 

 

 

 

 

 

 

 


