
                                                                                                                                                       

 

Referat 
 

 
Holbæk Orienteringsklub 
Generalforsamling den 26. maj 2021 
 
 
 
Tilstede: Jan Thiesen, Finn Skouenborg, Ditte Olsen, Mogens Jensen, Martin Petersen, Sanne Lund, 
Anette Christensen, Bjark Christensen, Søren Klinkby, Anton Lauritzen, Brian Jørgensen, Henrik Snedker, 

Astrid Riis. 
 
 
 

 
1) Valg af dirigent og referent 
 

Bjark Christensen valgt til dirigent og Sanne Lund Kolenda som referent. 
Bjark Christensen: Ifølge vedtægterne skulle generalforsamlingen være afholdt inden den 15. marts. 
Grundet Covid-19 - forsamlingsforbud bliver generalforsamlingen først afholdt 26. maj. Det blev 
enstemmigt vedtaget at generalforsamlingen var lovlig på trods af denne tidsmæssige forsinkelse. 
 
 
2) Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i 2020 

 
Jan Thiesen fremlagde bestyrelsens beretning. Hovedpunkterne i beretningen er refereret herunder. 
 
2020 var et år, der var præget af aflysninger og udskydninger grundet Corona, men i det store hele har 

klubben klaret sig igennem ganske fornuftigt.  
Bestyrelsen blev konstitueret den 21. april 2021 som følgende: Jan Thiesen (Formand, Valgt af 

generalforsamlingen-kortudvalg), Søren Klinkby (Næstformand - aktivitetsudvalg), Karina R. Nielsen 
(Kasserer), Finn Skouenborg (Bestyrelsesmedlem) og Astrid Riis (Bestyrelsesmedlem-træningsudvalg). 
 
Bestyrelsen har bl.a. haft fokus på intro pakke til nye medlemmer, indbrud i depotrummet, ændringer i 
regler for kørselstilskud, og administrationen af klubtøj. 
Stævnemæssigt har 2020 været et stille år grundet Corona. Der blev afholdt nytårsstafet 2020 (50 års 
jubilæumsløb med hornmusik) og VTR i stokkebjerg og VTR – nat i Tølløse.  

En del VTR løb blev afholdt som selvtræning. 
Nytårsstafet 2021 blev aflyst, Divisionsmatcher blev udskudt. 
Klubben har deltaget i andre aktiviteter f.eks. naturstafetten i Kårup Skov. 
 
PLOT forløb indtil marts måned. Ungdomstræningen er blevet udvidet med fredagsløb og ad hoc 

padeltennis -arrangementer. Bjark fik et legat på 25.000 kr. fra DIF/DGI til klubben, som er brugt på 
kompasser og SI enheder, som de unge kan bruge til træning.  

Som afslutning på forårets træning blev der afholdt ”escape room – o-løb a la Astrid” i Kongsøre. 
 
Der er sket lidt ændringer og tilpasninger til træning. Bl.a. er der indført tilmelding via Spond, og folk er 
blevet inddelt i grupper, for hele tiden at overholde Coronarestriktioner. 



                                                                                                                                                       

Formanden har stor ros til Trænerteamet for, at det har kunne lykkedes.  
Der er stor tilgang af nye løbere og mange møder op. Der skal arbejdes videre med den ny 
træningskultur med tilmelding, grupper og flere assistenter og hjælpere.  
 

Klubben havde 4 podiepladser i VTR-finalen og Astrid har fået 3 medaljer i DM – arrangementer, og 

klubmestre blev fundet ved løb i Ellingelyng. 
Divisionsmatcher blev aflyst.  
 
Der er afholdt klubfest i januar og fidustur til Tåstrup/Stenløse, og flere deltog i Höst-open på Bornholm. 
Kortmæssigt er der set opdateringer af bl.a. knudskoven og nytegninger i bl.a. Ellinge Indhegning og 
Fruerskov. 

 
Formanden slutter sin beretning med at takke for det store engagement som medlemmerne udviser. 
 
 
3) Det reviderede regnskab for 2020 fremlægges til godkendelse. 
 
Enstemmigt godkendt uden bemærkninger 

 

 
4) Planer for 2021, herunder budget for 2021 
 
Planer for 2021: 
Bestyrelsen ønsker i 2021 at have fokus på:  

langtidsplanlægning af stævner og korttegning, inkl. uddannelse stævneledere. 
Lave intropakke for nye medlemmer 
Regelmæssige klubaftener f.eks. månedlige. 
Fortsættelse af Find-vej projekt med opdatering af kort og fastposter. 
 
Af arrangementer er klubben medarrangør af et nyt stævne kaldet Odsherred Orienteering Open i juni 
sammen med Roskilde OK. Klubben vil arrangere 1 x VTR nat og 2 x VTR. Endvidere håber vi på at 

Coronarestriktionerne mindskes og at der derfor kan afholdes Nytårsstafet 2022. 
 

Sportsligt er målet at forblive i toppen af 3. division, arbejde med større deltagelse i DM og SM, samt 
afholde faste dage med træning. 
 
Der er fokus på ungdomsgruppen, herunder deltagelse i sommeraktiviteten, og skole-OL for skolebørn. 
 

Budgettet for 2021 blev fremlagt af Anton:  
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
5) Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, herunder fastsættelse af kontingent for 
2021 

 
Der var ikke indkommet nogle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
Bestyrelsen forslag om at kontingentet fortsætter som hidtil godkendes: 

Familiemedlemskab kr. 950,- per år (opkræves halvårligt) 
Voksenmedlemskab: kr. 450,- per år (opkræves halvårligt) 
Ungdomsmedlemskab: kr. 250,- per år (opkræves halvårligt) 
Passivt medlemskab: kr. 100,- per år 

 



                                                                                                                                                       

6) Valg af formand  

 
Formanden er ikke på valg i ulige år. 
 
 

 
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter 
 

Martin Petersen og Henrik Snedker Pedersen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. 
De afløser Søren Klinkby og Karina Randrup Nielsen. 
 
Som bestyrelsessuppleanter blev Søren Klinkby og Anette L. Christensen  
enstemmigt valgt. 
 

 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Som revisor og revisorsuppleant blev Preben Klavsen og Bjark Bo Christensen enstemmigt genvalgt. 
 

9) Valg af medlem til husudvalget 
 

Bent Jensen blev enstemmigt genvalgt. 
 
 
Bestyrelsen er herefter: 
Jan Thiesen 
Astrid Riis 
Finn Skouenborg 

Martin Petersen 
Henrik Snedker Pedersen 
 
Afgående bestyrelsesmedlem Søren Klinkby benyttede lejligheden til at takke klubben. Han har siddet i 
bestyrelsen i 12 år og har mødt nogle ildsjæle og fantastiske mennesker. Klubbens organisering bygger 

videre på den organisationsstruktur som han var med til at skabe sammen med bl.a. Anette Christensen 

under hendes formandskab.  
 
Jan Thiesen rettede også en stor tak til Søren, Karina og Anton og ”gav stafetten videre” til de nye 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
10) Eventuelt 

 
Anette: Det står i vores vedtægter at vi skal have et medlem til husudvalget. Men vi har ikke noget hus. 
Er der andre af vores vedtægter, der trænger til revision? Bør vi ændre vores vedtægter.  
Jan Thiesen: Der er ikke behov for at ændre klubbens vedtægter. 
 
Sanne: Hvad sker der med naturskolen? Kan vi få lov at benytte det som klubhus? 

Ditte Olsen: Jeg vil gerne undersøge muligheden. Vi mangler virkeligt et klubhus. 

 
Løs snak om nye skovarealer, hvor der kan tegnes kort. Måske Dragerup, selvom det er privatskov. 
 
Igen stor Ros til trænerteamet med Astrid, Bjark og Mette for det store arbejde de bl.a. har lagt i 
ungeafdelingen, til gavn for de unge.  



                                                                                                                                                       

 
Generel kommunikation på digitale platforme: Vi kommunikerer og planlægger via Spond, facebook, 
hjemmeside og mails. Spond bruges til tilmelding og træning. Mange børn er ikke på facebook, så 
platformen bruges også som kommunikation til dem. Facebook (intern og offentlig gruppe) bruges til 

small talk og til omverden. Mange ser disse opslag. Hjemmesiden er kernen og basis med 

kalenderfunktionen.  
Der er noget forvirring over, hvor man ser de forskellige oplysninger.  
 
O-service: Hvornår får nye medlemmer password? Gerne på intro-aftener for nye medlemmer. Snak om 
afholdelse af klubaftener en gang om måneden. Snak om hvorvidt introaftener for nye skal lægges i 
forbindelse med klubaftener, og om klubaftener skal afholdes på en torsdag. Dette skal planlægges 

nærmere. 
 
 
 
 
 
Bestyrelse: 

 ____________________________ _____________ 

 Jan Thiesen Dato 
 
 
 
 ____________________________ _____________ 

 Astrid Riis Dato 
 
 
 
 ____________________________ _____________ 
 Finn Skouenborg Dato 
 

 
 

 ____________________________ _____________ 
 Martin Petersen Dato 
 
 
 

 ____________________________ _____________ 
 Henrik Snedker Pedersen Dato 
 
 
 
 

 
 
Dirigent: 

 ____________________________ _____________ 
 Bjark Bo Christensen Dato 
 
 

 


