
Holbæk Orienteringsklub 
Bestyrelsen  
 

19. marts 2019  Side: 1 af 3 

 

Generalforsamling 2019, tirsdag den 26. februar 2019, kl. 19:30. 
Afholdt i Multihuset, Holbæk 

 
Referat 

1. Valg af dirigent og referent 
Mogens Jensen blev valgt som dirigent og Anette Lindegaard Christensen blev valgt som referent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i 2018 
Fomand Jan Thiesen gennemgik bestyrelsens beretning for 2018. Beretning fremgår af bilag 1. 

Tilføjelser og kommentarer til beretningen: 

- Orienteringsklubben deltog ved Skvulp-festivallen med det formål, at synliggøre klubben og 

klubbens aktiviteter. Arrangementet fik en stor social betydning for de medlemmer fra klubben, 

som deltog og det gentages derfor også i 2019. 

3. Det reviderede regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse 
Kasserer Anton Lauritzen gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt. Regnskab fremgår af bilag 2. 

4. Planer for 2019, samt fremlæggelse af Budget 2019 til godkendelse 
Formand Jan Thiesen fremlagde bestyrelsens planer for 2019. Bestyrelsens planer fremgår af bilag 3. 

Tilføjelser og kommentarer til planerne: 

- Træningsudvalget afholder et rekrutteringsarrangement ifm. Idræt på Fælleden. Dette ligger i juni. 

Budget 2019 gennemgået og taget til efterretning med følgende kommentarer: 

- Kan der søges penge til de pc’ere, som der er budgetteret med? Hertil var svaret, at pc’erne skal 

bruges snarest, men det vil selvfølgelig altid være fint, hvis der kan fundraises økonomi til f.eks. 

udstyr. 

Budget 2019 fremgår af bilag 4. 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, herunder fastsættelse af kontingent for 2019 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019, hvilket er: 

 Familiemedlemskab kr. 950,- per år (opkræves halvårligt) 

 Voksen medlemskab: kr. 450,- per år (opkræves halvårligt) 

 Ungdomsmedlemskab: kr. 250,- per år (opkræves halvårligt) 

 Passivt medlemskab: kr. 100,- per år 

Forslaget er godkendt. 

Indkomne forslag til den ordinære generalforsamling: 

1. Intensiv kurser 
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Bjark og Astrid har været på kursus i at afholde intensive orienteringskurser, og foreslår nu, at klubben 

afholder sådanne kurser med henblik på rekruttering. Der vil i den forbindelse være behov for nogle 

medinstruktører. Der er ingen udgifter forbundet med afholdelsen af kurserne, men der skal underskrives 

en aftale med udviklerne af konceptet, som betyder at der skal betales 150 kr. til udvikler pr. deltager. Det 

er tanken, at kursusdeltagerne får et halvt års medlemskab i klubben, men så skal der også betales afgifter 

til DO-F. 

Forslaget mødte opbakning på generalforsamlingen, men der skal laves et budget for kurset.  

2. Klubjakker til trænere 

Bjark og Astrid foreslår, at trænerne får klubjakker eller tilsvarende påklædning, hvorpå der står ”Træner” 

eller ”Instruktør” til brug ved træning og arrangementer, fordi det vil virke som reklame og have en 

signalværdi.  

Forslaget blev drøftet og der var delte holdninger. Der blev truffet en principbeslutning om, at bestyrelsen 

skal arbejde videre med, at der kan bestilles beklædning, som synliggør vigtige funktioner i klubben, som 

f.eks. trænere/instruktør-rollen. Det betyder, at det ikke er personlig beklædning. 

6. Valg af formand 
Formanden er ikke på valg i ulige år. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter 
På valg til bestyrelsen er: 

Anton Lauritzen modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslår Karina Randrup Nielsen som bestyrelsesmedlem. Dette blev vedtaget. 

Søren Klinkby modtager genvalg. Søren blev genvalgt. 

På valg til bestyrelsessuppleanter er: 

Karina Randrup Nielsen modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Anton Lauritzen som bestyrelsessuppleant. Anton blev valgt. 

Mogens Jensen modtager genvalg. Mogens blev genvalgt. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg som revisor er Preben Klavsen, som modtager genvalg. Preben blev genvalgt. 

På valg som revisorsuppleant er Bjark Bo Christensen, som modtager genvalg. Bjark blev genvalgt. 

9. Valg af et medlem til husudvalget 
På valg er Bent Jensen, som modtager genvalg. Bent blev genvalg. 

10. Eventuelt 
Bjark foreslog, at der skal reklameres tidligere for klubmesterskabet. Hertil blev svaret, at det kan vi ikke, 

før vi kender VTR-kalenderen. 

Det blev herefter drøftet, hvordan vi kan få flere til at deltage i klubmesterskaberne. Dette blev dog uden 

de store konklusioner. 
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Bilag 

Bilag 1: Bestyrelsens beretning 

Bilag 2: Regnskab for 2018 

Bilag 3: Bestyrelsens planer for 2019 

Bilag 4: Budget 2019 


