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Referat af generalforsamling 2022 

Holbæk Orienteringsklub afholder ordinær generalforsamling iht. klubbens love og vedtægter 

Onsdag den 2. marts 2022, kl. 19:00 

Afholdes i Sportsbyen, Sports alle 1, 4300 Holbæk – VIP Lounge 3 

10 medlemmer og hele bestyrelsen fremmødt. 

Dagsorden     

1. Valg af dirigent og referent 

Bjark valgt som dirigent og Finn som referent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i 2021 

Jan gennemgik årsberetningen: 

Bestyrelsen: 

Sæsonen 2021 blev jo indledt under den helt store Corona nedlukning, som betød at en masse aktiviteter 

ikke kunne gennemføres. 

Bl.a. blev vores generalforsamling, som i henhold til vedtægterne skal afholdes senest 15. marts, først 

afholdt i slutningen af maj, med henvisning til den force majeure situation som forsamlingsloftet medførte. 

 

Bestyrelsen tiltrådte således først efter generalforsamlingen den 26. maj 2021, og konstituerede sig på det 

efterfølgende bestyrelsesmøde således: 

• Jan Thiesen (Formand, Valgt af generalforsamlingen) 

• Astrid Riis (Næstformand) 

• Martin Petersen (Kasserer) 

• Finn Skouenborg (Bestyrelsesmedlem) 

• Henrik Snedker Pedersen (Bestyrelsesmedlem) 

De stående udvalg, hvor bestyrelsen skal være repræsenteret med mindst ét medlem, blev herefter fordelt 

således: 

• Stævneudvalg: Finn Skouenborg 

• Kortudvalg: Jan Thiesen 

• Aktivitetsudvalg: Henrik Snedker Pedersen 

• Træningsudvalg: Astrid Riis 

• Ungdomsudvalg: Astrid Riis (genopstået) 

• Husudvalget: Bent Jensen (Valgt af generalforsamlingen) 

Ad-hoc udvalg til opdatering af vores "Find-vej-i" projekter: Anette L. Christensen 

Der har i perioden været afholdt 5 bestyrelsesmøder. 

https://goo.gl/maps/4w9WiFZgd4iKd2gr5
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De primære arbejdsopgaver har været fokuseret omkring de stævner og sociale begivenheder som vi gerne 

vil have afviklet. Kassereren har bl.a. også arbejdet på at kunne overgå til at opbevare bilag i et elektronisk 

arkiv, fremfor fysiske papir mapper. 

 

Herudover har bestyrelsens løbende fulgt op på coronasituationen, og justeret aktiviteter og planer i 

henhold hertil. 

Vi har deltaget i et enkelt af Øst kredsens klubledermøder. 

Vi har deltaget i VTR-klubbernes planlægning af vintertræningen. 

Vi har deltaget i enkelte møder omkring Holbæk Sportsby. 

Stævner: 

Selvom corona også spillede os et puds i 2021, har der været en del stævneudvalgsaktiviteter. I foråret, 

hvor Danmark var lukket ned, måtte vi aflyse Nytårsstafetten, men det lykkedes os at få 14 dages adgang til 

Stokkebjerg Skov med faste poster, som erstattede det oprindeligt planlagte VTR-løb. Pierre lagde banerne 

med Finn på sidelinjen. 

I juni fik vi, i samarbejde med OK Roskilde, arrangeret Odsherred Orienteering Open med sprint i Nykøbing 

samt skovdistancer i Rørvig Sandflugtsplantage og Annebjerg Skov. Landsholdet deltog i sprinten, mens 

bredden dominerede resten af weekenden. Stævnet forløb godt i dejligt vejr, og OKR og vi fortsætter 

samarbejdet fremover, når OOO løber af stablen igen i 2023. Stævnet gav også et tilfredsstillende overskud. 

I efteråret har vi arrangeret VTR nat i Ellinge Indhegning med Søren Fertin og Finn som banelæggere og 

stævneledere. Stævnet havde kun 11 deltagere, hvilket måske primært skyldtes det heftige regnvejr og 

afstanden fra øvrige VTR-klubber. Efterfølgende har vi aftalt med VTR-koordinatorerne, at VTR nat 

fremover afvikles på onsdage, så vi også har mulighed for at få egne trænere og klubmedlemmer med. 

Senere på året stod Mogens som stævneleder og Brian som banelægger for VTR i Kårup Skov. Det var et fint 

stævne, der også var velbesøgt. 

Stævneudvalget forestår også vedligeholdelse og indkøb af materiel. I 2021 har vi, med stor tak til Mogens, 

fået et helt nyt sæt stativer, som kan stables. De nye stativer afløser gamle stativer som var enten defekte 

eller meget besværlige at stable og løbe med. 

Takket være forskellige fondsbevillinger er der i årets løb også indkøbt yderligere SI-udstyr, således at vi nu 

er dækket ind af eget udstyr til stort set alle de stævner vi laver. 

I 2021 indgik vi også i et samarbejde med OK Øst om at arrangere Danish Spring i foråret 2022. 

2021 har dermed været et forholdsvis aktivt år for stævneudvalget, selvom coronaen i perioder spøgte vel 

rigeligt. Stævneudvalget har også brugt året på at kigge fremad. Både af hensyn til DOF’s aftaler med 

Naturstyrelsen og vores egen planlægning har vi derfor lagt en plan for de stævner, som skal afvikles de 

kommende år.  

Arrangementer: 

Af andre arrangementer kan nævnes at vi deltog i Naturens Dag i starten af september, ved et arrangement 

i Knudsskoven. Arrangementet blev fint afviklet, men der var begrænset interesse for arrangementet, som 

fra Kommunens side nok ikke var annonceret helt som det var forventet. 

Samme sted holdt vi så i starten af november et Halloween arrangement, som blev en kæmpesucces. Det 

var rigtig flot tilslutning til arrangementet, hvor der var rigeligt med gys til alle deltagere på deres tur rundt i 
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skoven blandt monstre, hekse og andet kryb. Stor ros til hele teamet bag arrangementet med Anette Kalle, 

Bjark og Pierre som nogen af de bærende kræfter. 

Træning: 

2021 startede med aflyste træninger i hele januar og februar pga. corona. 

Men resten af året har vi holdt tirsdags- og lørdagstræninger efter skemaet, kun en enkelt aflysning! 

Og tilgangen til tirsdagstræningen var stor i starten af året, vi kom op på over 60 tilmeldte via Spond, 

hvilket har dalet efter sommerferien, men vi mønstrede stadigvæk 30 til PLOT i december. 

Nyt i 2021 fra træningsudvalget: Minitræning hver tirsdag. To ungdomsløbere, Astrid og Carla, står klar til at 

lege med børn fra 4-8 år kl 17 hver tirsdag, inden de selv skal træne kl. 18. 

Uddelegering af lørdagstræninger. Træningsudvalget sætter kalender op med skove og banelæggere til 

lørdagstræningen. Udvalgte banelæggere skal selv sørge for afløsere, hvis de ikke kan på datoen. 

 

Sportsligt: 

Sidste vinters VTR-sæson blev jo også mere eller mindre aflyst, så der var heller ingen VTR-finale, hvor vi 

ellers plejer at hente et par podiepladser. 

 

Derimod kom Divisionsturneringen i gang igen. Forårets stævne godt nok i en Corona version, hvor vi ikke 

rigtigt kunne mødes på stævnepladsen i Avnstrup. Men ved efterårets stævner i Ballerup og Hillerød kunne 

vi igen endelig mødes på stævnepladsen. 

Efter et hårfint opgør med Sorø endte vi efter de to første matcher på 2. pladsen i 3. division. 

Dermed deltog vi i oprykningsmatchen til 2. division igen i år. Og denne gang endte vi ikke på sidstepladsen, 

men endte med at slå OK Øst og dermed nummer 3 i oprykningsmatchen. Det betyder at vi igen i 2022 

løber i 3. division. 

Rigtig flot fremmøde fra alle klubbens medlemmer ved de tre divisionsmatcher! 

 

Klubmesterskabet blev afholdt ved VTR-løbet i Slagelse skovene den 5. december, med følgende 

klubmestre: 

• Vigga Petersen (Dame Børn) 

• Asger Sohl Rasmussen (Herre Børn) 

• Carla Petersen (Dame Ungdom) 

• Jacob Lund Kolenda (Herre Ungdom) 

• Astrid Riis (Dame) 

• Tomas Grabauskas (Herre) 

• Annemette El-Azem (Dame Senior) 

• Mogens Jensen (Herre Senior) 

Socialt: 

Sociale arrangementer har også lidt under Corona situationen.  

Der blev ingen klubfest i 2021, og Fidusturen blev beskåret til et hyggeligt en-dages arrangement i Holbæk, 

grundet mange afbud. Der blev dog fundet to nye Fidusmestre i Bjørn Kantsø og Brian Steen Jørgensen. 

Höst-Open på Bornholm blev dog også gennemført i uge 43, med flot sensommervejr. Flot repræsentation 

fra klubben, også ved den traditionelle fællesspisning på Svaneke Bryghus lørdag aften. 

Kortfremstilling: 



Holbæk Orienteringsklub 
Bestyrelsen 
  

 

Kongsøre kortet har fået en kraftig opdatering som forberedelse til Nytårsstafet 2022. 

Så har Jan afholdt et klubinternt kursus i korttegning med deltagelse af Brian og Finn. 

Brian er gået i gang med opdatering af Fælleden, og Finn er i gang med Grønnehave Skov ved Nykøbing. 

Samarbejdspartnere: 

Afslutningsvis skal der lyde en tak til vores forskellige samarbejdspartnere: 

• Naturstyrelsen Vestsjælland, v/ Palle Graubæk 

• Aggersvold Gods v/Thorkild Wisbech 

• Homleore Skovdistrikt v/Fritz Møller 

• Intersport i Holbæk  

• Holbæk Kommune 

• DOF 

 

Tak til alle medlemmer i Holbæk Orienteringsklub for det store engagement, gode humør og hyggelige 

selskab! 

3. Det reviderede regnskab for 2021 fremlægges til godkendelse 

Martin gennemgik regnskabet. Vi er 161 medlemmer. Regnskabet ender med underskud på ca. kr. 

15.700,-. Egenkapitalen udgør ca. kr. 63.500,-. 

Regnskabet bør indeholde et specifikt regnskab for salg af klubtøjet. Anette foreslår, at budgettal 

og regnskab opstilles, så der er en direkte sammenligning mellem tallene. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Planer for 2022, herunder budget for 2022 

Jan gennemgik de kort- og langsigtede planer: 

Bestyrelsen: 

• Langtidsplanlægning for stævner og korttegning 

• Fortsættelse af arbejde omkring intro pakke til nye medlemmer 

• Implementering af plan for faste klubaftener 

• Fortsat fokus på uddannelse og involvering af flere medlemmer i det organisatoriske arbejde 

• Fortsat fokus på en tiltrængt opdatering af vores Find-vej projekter 

 

Stævner: 

• Danish Spring i marts i samarbejde med OK Øst 

• To VTR-løb i vinteren 2022/23 (Kongsøre Skov og Munkholmskoven) 

• VTR-nat i oktober (Fruerskov?) 

• Nytårsstafet 2023 (Annebjerg) og 2024 (Kårup Skov). 

• Odsherred Orienteering Open 2023 (Grønnehave Skov, Ellinge Indhegning og Rørvig 

Sandflugtsplantage) 

• Divisionsmatch 2024 (Rørvig Sandflugtsplantage). 

• Evt. DM weekend 2026 sammen med OK Roskilde? 
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• Fortsat fokus på uddannelse af stævneledere og funktionsledere 

 

Kort: 

• Færdiggøre nyt kort over Holbæk Fælled 

• Nyt kort over Grønnehave Skov 

• Revision/nytegning af Annebjerg færdiggøres 

• Opdatering af Knudskoven, når nye hegn er på plads 

• Revision af Munkholm 

• Opstart af en revision/nytegning af Kårup Skov 

• Uddannelse: Både rentegner(e) i OCAD, samt korttegnere til arbejdet i skoven 

• Løbende opmærksomhed på nye (private?) skove, som kan tegnes og indgå i vores udbud af 

løbsterræner 

 

Sportsligt: 

• Fortsat fokus på Divisionsturneringen, hvor målet er en placering i toppen af 3. division, og dermed 

deltagelse i oprykningsmatch 

• Fortsat arbejde for større deltagelse i diverse DM- og SM-arrangementer 

• Igen højt ambitionsniveau fra Træningsudvalget med faste ugentlige træninger 

 

Rekruttering: 

• Fokus på de ungdomsgrupper som nu er etableret i forbindelse med de ugentlige træninger 

• Introduktion for nye medlemmer 

 

Socialt: 

• Fidusweekend i september 

• Höst-Open på Bornholm 

• Klubaftener, med bl.a. intro aften for nye medlemmer, og andre relevante emner 

 

Vi forventer et underskud på ca. kr. 11.000. 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, herunder fastsættelse af kontingent for 2022 

o Ingen forslag fra medlemmer er modtaget. 

• Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022: 

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

o Voksenmedlemskab: kr. 450,- per år (opkræves halvårligt) 

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

o Passivt medlemskab: kr. 100,- per år 

  Kontingentsatserne er godkendt af generalforsamlingen. 

6. Valg af formand 

• På valg er: Jan Thiesen (modtager genvalg). Jan genvælges som formand. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter 

• På valg til bestyrelsen er: 
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o Finn Skouenborg (modtager genvalg). Finn genvælges. 

o Astrid Riis (modtager genvalg). Astrid genvælges. 

• På valg til bestyrelsessuppleanter er: 

o Søren Klinkby (modtager genvalg). Søren genvælges. 

o Anette L. Christensen (modtager genvalg). Anette genvælges. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

• På valg som revisor er 

o Preben Klavsen (modtager genvalg). Preben genvælges. 

• På valg som revisorsuppleant er 

o Bjark Bo Christensen (modtager genvalg). Bjark genvælges. 

9. Valg af et medlem til husudvalget 

• På valg er Bent Jensen (modtager genvalg). Bent genvælges. 

10. Eventuelt 

•  Anette spørger til Find-vej-i-posterne, som trænger til en kærlig hånd. Hvem tager sig af det? 

Bestyrelsen har det på to do-listen (sammen med de mange andre to-do-ting). 


