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Generalforsamling 2023 - referat 

Holbæk Orienteringsklub afholdt ordinær generalforsamling iht. klubbens love og vedtægter 

Fredag den 24. februar 2023, kl. 17:00 
i Multihuset på Holbæk Fælled, Arenavej 1, 4300 Holbæk. 

20 medlemmer, inkl. bestyrelsesmedlemmer, mødt op. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

Brian Jørgensen blev valgt til dirigent og Finn Skouenborg til referent. 

Brian Jørgensen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt indvarslet og dermed 

lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i 2022 

Jan Thiesen og Finn Skouenborg gennemgik bestyrelsens beretning fra de forskellige udvalg. Se 

vedhæftede beretning. 

 

3. Det reviderede regnskab for 2022 fremlægges til godkendelse 

Martin Petersen gennemgik regnskabet, som endte med et underskud på kr. 14.592,95. Der var 

budgetteret med et underskud på ca. kr. 11.000,-. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Martin Petersen takkede Preben Klavsen for at bistå som revisor. 

 

4. Planer for 2023, herunder budget for 2023 

Planer: 

Jan Thiesen gennemgik bestyrelsens planer for 2023. Der er fortsat fokus på intromappe, 

involvering af flere medlemmer til klubbens aktiviteter, diverse stævner (OOO, VTR og Nytårsstafet 

og divisionsmatch i 2024), kortegning til DM nat 2024 i Annebjerg Skov, OOO-terrænerne og 

Munkholm med flere skove. De faste ugentlige træninger skal fortsætte, konditionstræning ved Bo 

Hemmingsen, rekruttering til minihold samt få flere løbere ud til stævner. Sportsligt skal vi prøve at 

blive i 2. division og arbejde for deltagelse i mesterskabsløb. Ambitionen er ligeledes at lave 

arrangementer og ture for ungdomsgruppen. Socialt vil der igen være tur til Påskeløb og Höst 

Open, fidusweekend samt fastholdelse i månedlige klubaftener. 

Anette L. Christensen foreslog en klubaften med fokus på klubbens strategi, og hun tilbød sin egen 

hjælp i dette arbejde. 

Anette L. Christensen foreslog yderligere, at klubben nedsætter et rekrutteringsudvalg. 

https://maps.google.dk/maps/ms?msid=200860448827407359161.0004c8e7207ffec911868&msa=0&ll=55.701605,11.736231&spn=0.007037,0.01781
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Budget: 

Martin Petersen gennemgik budgettet for 2023, som bygger på vedtagelse af forslag 1 (se 

bestyrelsens forslag på bilag). Der budgetteres (ved vedtagelse af forslag 1) med et overskud på kr. 

2.000,-. 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, herunder fastsættelse af kontingent for 2023 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 Forslag fra bestyrelsen til fastsættelse af kontingent er vedlagt som bilag. 

Bestyrelsens forslag 1 blev vedtaget med et massivt flertal. Dermed stiger kontingentsatserne (se 

bilag) 

6. Valg af formand 

Der vælges ikke formand i ulige år. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter 

• På valg til bestyrelsen er: 

o Martin Petersen (modtager genvalg) 

o Henrik Snedker Pedersen (modtager ikke genvalg) 

• Bestyrelsen foreslår Anette Kalle Larsen som nyt bestyrelsesmedlem 

Martin Petersen og Anette Kalle Larsen blev valgt til bestyrelsen. 

• På valg til bestyrelsessuppleanter er: 

o Søren Klinkby (modtager genvalg) 

Søren Klinkby blev valgt som bestyrelsessuppleant. 

o Anette L. Christensen (modtager genvalg) 

Anette L. Christensen blev valgt som bestyrelsessuppleant. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

• På valg som revisor er 

o Preben Klavsen (modtager genvalg) 

Preben Klavsen blev valgt som revisor. 

• På valg som revisorsuppleant er 

o Bjark Bo Christensen (modtager genvalg) 

Bjark Bo Christensen blev valgt som revisorsuppleant. 

9. Valg af et medlem til husudvalget 

• På valg er Bent Jensen (modtager genvalg) 

Bent Jensen blev valgt til husudvalget. 
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10. Eventuelt 

Anette L. Christensen roste bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. 

Bjark Bo Christensen bemærkede, at underskuddet i regnskabet ikke er så grelt, fordi vi har et aktiv 

i klubtøjet på lager. Jan Thiesen nævnte, at materiel og klubtøj ikke nødvendigvis har den værdi, 

som det er indkøbt for, og at det regnskabsmæssigt straks afskrives ved anskaffelse. 

Jan Thiesen rundede af med at takke Henrik Snedker Pedersen for indsatsen i bestyrelsen samt alle 

klubbens medlemmer for godt humør, engagement og indsatsen i det forgangne år. 

Brian Jørgensen hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
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Bilag: 

 

De nuværende kontingentsatser fordeler sig således: 

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

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

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

• Passivt medlemskab: kr. 100,- per år 

 

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2023 

Forslag 1: 

• Familiemedlemskab kr. 1200,- per år (opkræves halvårligt) 

• Voksent medlemskab: kr. 600,- per år (opkræves halvårligt) 

• Ungdomsmedlemskab: kr. 400,- per år (opkræves halvårligt) 

• Passivt medlemskab: kr. 200,- per år 

 

En markant stigning i kontingentet, som bringer balance i budgettet, samtidig med at det nuværende 

aktivitetsniveau og tilbud til medlemmerne kan bibeholdes. 

 

Forslag 2: 

• Familiemedlemskab kr. 1050,- per år (opkræves halvårligt) 

• Voksent medlemskab: kr. 500,- per år (opkræves halvårligt) 

• Ungdomsmedlemskab: kr. 300,- per år (opkræves halvårligt) 

• Passivt medlemskab: kr. 150,- per år 

 

En mere moderat stigning i kontingentet, som primært dækker stigende satser i DOF-kontingentet. Med 

dette kontingent må der findes andre indtægter, eller besparelser i udgifter og de tilbud der er til 

medlemmerne, for at bringe balance i budgettet. 

Ved vedtagelse af Forslag 1 bortfalder Forslag 2. 

 


