Orienteringsklubben Roskilde

Referat fra ordinær generalforsamling
mandag den 8. februar 2010
i klubhuset Nordpilen.
Tilstede: omkring 40 medlemmer.

1. Valg af dirigent
Annette Petersen blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf.
vedtægterne.

2. Valg af referent
Henrik Boesen blev valgt.

3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer
beretninger fra udvalgene
Formanden havde forinden generalforsamlingen fremsendt bestyrelsens skriftlige
årsberetning, som også indeholder beretninger fra udvalgene. Formanden
supplerede den skriftlige beretning med en mundtlig støttet af et powerpointshow.
Han fremhævede to store begivenheder i klubben i 2009:
1) Beslutningen fra den ekstraordinære generalforsamling i 2008 om udvidelse
af klubhuset med motionsrum og ekstra depotplads blev virkeliggjort med
økonomisk hjælp fra kommunen og færdiggjort inden årets slutning og blev
markeret med en indvielse først for klubbens medlemmer, dernæst for
medlemmer af kommunalbestyrelsen og repræsentanter for kommunen m.fl.
Formanden konstaterede med glæde, at motionsrummet indtil videre er
blevet flittigt benyttet mange af ugens aftener og takkede klubmedlem
Henning Rasmussen for dygtig byggeledelse! Omtalen af klubhusindvielsen
blev suppleret af videooptagelser fra da det oprindelige hus blev bygget.

”Dengang var vi spændte på, om ikke huset blev for stort,” huskede
formanden.
2) Den anden store begivenhed i året var resultatmæssig – Andreas Boesens
sølvmedalje ved Junior-EM i Serbien på sprintdistancen.
Sportsligt
Resultatmæssigt i øvrigt endte OKR i 2009 på en 10.-plads på DOFs rangliste takket
være 4 guld-, 4 sølv- og og 7 bronzemedaljer ved årets DM’er – en lille tilbagegang i
forhold til 6.-pladsen i 2008.
Og i divisionsturneringen måtte OKR med den mindst mulig margin – 1 point - se sig
slået i konkurrencen om at forblive i 1. division og må derfor i 2010 løbe i 2. division.
Formanden opfordrede alle til at kæmpe klubben tilbage i 1. division.
Arrangementer
Af store arrangementer i 2009 fremhævede formanden klubmedlemmernes
engagement i Kvindeløbet, som både deltagermæssigt og økonomisk slog alle
forventninger. Eva Grønberg og Claus Rasmussen blev rost for deres indsats i et
samarbejde med øvrige aktører, som ikke havde samme form for systematisk tilgang
til at organisere sig ud af sådanne løbsarrangementer. Bestyrelsen har sagt ja til at
være med igen i 2010, ikke mindst set i lyset af, at indtjeningen på telefonbøger er
usikker.
Af arrangementer med karakter af orienteringsløb blev fremhævet klubbens
deltagelse som arrangør i NatCup, SpringCup og SprintCup. Sidstnævnte løb er en
nyskabelse i 2009 sammen med klubberne i Allerød, Farum og Tisvilde – og det vil
blive gentaget i 2010.
SpringCup involverer rigtig mange af klubbens medlemmer og er et stort
arrangement sammen med klubberne OK Øst Birkerød og FIF Hillerød. OKR sidder
med på en række centrale funktioner i planlægningen, mens rigtig mange andre er
med som medhjælpere i de tre dage, hvor det hele foregår. Klubben har forpligtet
sig til deltagelse frem til og med 2012. I 2011 skal løbene foregå i områder på
Midtsjælland, hvor OKR står for korttegningen. Alle skovtilladelser er i hus, og der
bliver ikke samme stævneplads som da SpringCup sidst blev afviklet i OKRs område.

Såvel SpringCup som Kvindeløbet gav hver især pæne næsten lige store overskud til
klubben – Kvindeløbet var dog det løb, som krævede relativt mindst planlægning og
forarbejde ved en sammenligning.
Dertil kunne formanden tilføje en liste med 15 øvrige større eller mindre
arrangementer, som klubben og dens medlemmer havde været involveret i i 2009.
”Tak til alle os for alt sammen,” afrundede formanden indslaget om arrangementer.
Træning
Klubtræningen var i 2009 forandret i forhold til tidligere, idet det ved hjælp fra
Michael Kreiberg og Tobias Midtgaard Frich var lykkedes at gennemføre en række otekniske træninger efter konceptet, at nogen planlægger løbet, andre sætter poster
ud og atter andre henter dem hjem igen. Dette træningskoncept var i øvrigt blevet
til på et velbesøgt klubmøde i foråret.
Ændringen har bl.a. medført, at de er blevet trænet en hel del i skoven med
pandelamper tændt i den mørke tid.
Elitesportskommune
OKR bekræftede over for kommunen, at klubben ville være med til at bakke op om
elitesatsningsprojektet som følge af, at Roskilde Kommune er blevet TeamDanmarkkommune. John Tripax og Eva Grønberg har lagt et stort arbejde i projektet, som
dog indtil videre ikke har medført, at skoleelever i kommunen har søgt om at
komme på en egentlig orienteringslinje. Kommunen og TeamDanmark arbejder
fortsat på at finpudse projektet, og OKR har ikke bundet sig til noget i den
forbindelse.
Samarbejdspartnere
Med udgangen af 2009 er OKRoskilde oppe på at have i alt 4 sponsorer: Elitesport
Roskilde, som har finansieret Andreas Boesen gennem flere år og Sparekassen
Sjælland, som har indgået en aftale om et økonomisk2-årigt sponsorat samt
butikkerne Løberen og O-butikken, der hver især tilbyder rabat på køb af udstyr.
Ny struktur
2009 var det første år, hvor klubben blev drevet under en ændret og mere
strømlinet struktur. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget var blevet slået

sammen til en bestyrelse, hvis medlemmer alle er formænd i de respektive udvalg.
På møderne hver 5.-6. uge har der været lange gode diskussioner, som ”er kommet
godt omkring”
Økonomi
Der er bestemt ingen finanskrise i klubben. Årets overskud er stort men skyldes bl.a.
andet, at en del aktiviteter ikke blev gennemført af forskellige årsager. Coachingprojektet for de ældste juniorløbere med Anne Konring Olesen løb ud i sandet
efterhånden som de enkelte deltagere faldt fra en efter en, og klubturen til Sverige
blev aflyst, måske fordi den blev meldt for sent ud! Derfor er det nu allerede
udmeldt, at klubturen i 2010 går til området omkring Silkeborgsøerne i weekenden
den 4.-6. juni med indendørs indkvartering.
På indtægtssiden kan det konstateres, at Kvindeløbet gav et overskud, som var
væsentligt større end forventet!
Fokus 2010
Fokusområderne for det kommende år hedder
- Tilbage til 1. division
- Afklaring, om MTB-O og Adventurerace skal indarbejdes i klubben
- Korttegning – klubben har kun en enkelt, Der skulle gerne findes en eller to
nye
- Boserupløbene skal bruges aktivt i en rekrutterings- og
fastholdelseskampagne
- Fastholdelse af den ugentlige O-tekniktræning.
Der var efterfølgende ingen debat om hverken formandens eller udvalgenes
beretninger, som derfor blev enstemmigt vedtaget.

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse
Kasserer Claus Sihm forklarede, at årets overskud på papiret ser voldsomt stort ud,
men at det skyldes tilskuddet til klubhusudvidelsen fra hhv. Støtteforeningen og

Kommunen. Årsagen til det store overskud er som tidligere nævnt desuden større
indtægter og færre udgifter end forventet.
Klubben havde regnet med flere medlemmer i 2009, men de kom ikke. Til gengæld
er der blevet ryddet grundigt op blandt medlemmer, som skyldte for kontingent.
Endelig er driftsudgifterne for klubhuset ikke blevet så høje som forventet
(besparelserne er sket i 2008 til betaling i 2009).
I den efterfølgende spørgerunde forklarede kassereren, at kontingentbetaling
fremover skal være foretaget senest den 10. marts – med mulighed for en enkelt
rykker – for at sikre, at afgiften til DOF, som forfalder pr. medlem pr. 1. april, ikke
ender med at blive en udgift for klubben i tilfælde af manglende
kontingentindbetaling.
Regnskabet blev efterfølgende enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet ét forslag - fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår, at 2010 bruges på at undersøge, hvad der skal til for at klubben
kan have såvel en afdeling for MTB-O som for Adventurerace. Aktiviteterne kan
være interessante for medlemmer, som af forskellige grunde ikke løber så meget.
MTB-O er blevet et hit i mange andre klubber, og på Himmelbjergegnens Natur- og
Idrætsefterskole er Adventurerace blevet et tilløbsstykke. OKR havde i øvrigt i
efteråret to hold med i et større Adventurerace-arrangement i Århus. De blev hhv.
nr. 1 og 2 i hver sin klasse.
I forbindelse med forslaget er der afsat et beløb på 12.500 kr. på budgettet, og
pengene skal, hvis det vedtages, gå til indkøb af forskelligt nødvendigt udstyr,
kortholdere til cykler, f.eks. samt evt. kursusdeltagelse. Målet er at indhøste
erfaringer på de to områder og i givet fald bringe et forslag op på næste års
generalforsamling om en egentlig oprettelse af særlige afdelinger for de to
sportsgrene.
Den efterfølgende korte diskussion blev brugt til dels at tydeliggøre, at dette forslag
ikke nødvendigvis fører til en beslutning om at indføre de to sportsgrene i klubben
men alene giver muligheden for at undersøge det, dels til med forskellige
begrundelser at anbefale, at der blev sagt ja til forslaget.

Den efterfølgende afstemning viste enstemmig opbakning til forslaget.

6. Kassereren forelægger budget med forslag til
kontingentstørrelse
Claus Sihm fremlagde budgetforslaget, som opererer med et underskud i 2010.
Udgiftsniveauet er på samme niveau som i 2009, og på indtægtssiden forventes
samme overskudsniveau på Kvindeløbet og SpringCup, selv om det er usikkert.
Også i 2010 er der sat penge af til en træningsweekend. Til gengæld er
trænerudgiften sløjfet for seniorerne og lagt over til ungdommen.
Snitzlingen ophører fuldstændig som trykt medie, til gengæld forventes højere
udgift til drift af det udvidede klubhus (el og varme).
Kontingentet forbliver uændret, men juniormedlemsskabet gælder fremover til og
med det fyldte 24. år. Det gælder også for unge familiemedlemmer, selv om de ikke
længere er hjemmeboende.
Lærlinge/studerende kan i hvert enkelt tilfælde søge om tilskud til startgebyr ved
løb, og betalt kontingent tilbagebetales forholdsvis ved evt. udmeldelse midt i
perioden.
Kontingentsatserne i 2010 er derfor som følger:
Juniormedlem kr. 480,- /året
Seniormedlem kr. 650,- /året
Familiemedlem kr. 1300,-/året til betaling over 2 x kr. 650,Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasser,
udvalgsformænd og revisorer.
a) I lige år vælges formand og sekretær
Anders Laage Kragh blev valgt til formand i en ny toårig periode uden
modkandidat.

Henrik Boesen blev valgt som sekretær i en ny toårig periode uden
modkandidat.
b) Hvert år vælges formænd for udvalgene
Følgende udvalgsformænd blev valgt – alle genvalg:
Træningsudvalget: Claus Rasmussen
Breddeudvalget: Lars Nøhr Nielsen
Klubhusudvalget: Per Tripax
Kommunikationsudvalget: Hanne Møller Jensen
Stævneudvalget: Kent Pihl
Eliteudvalget: John Tripax.
Kun Ungdomsudvalget havde formand på valg, idet Trine Midtgaard ikke
ønskede genvalg. Imidlertid var der ingen kandidater til posten, og bestyrelsen
fik efterfølgende mandat til evt. senere at udpege en formand.
Formanden takkede Trine Midtgaard for indsatsen i Ungdomsudvalget og
redegjorde herefter for, at kommunikationsudvalget siger farvel til tre medlemmer:
Finn Petersen, tidligere redaktør af Snitzlingen og kalenderfører på okr.dk trækker
sig.
Fra samme udvalg trækker også Henrik Skovgaard sig. Han har stået for produktion
af Snitzlingen, som ikke længere udgives på papir.
Endelig trækker Henrik Boesen sig, han har bl.a. haft kontakt til pressen. Han afløses
dog på posten af Jytte Hougaard.
d) Hvert år vælges 2 revisorer
Genvalg til både Finn Olsen og Mogens Bruun uden modkandidater.

8. Eventuelt
Formanden for Kommunikationsudvalget, Hanne Møller Jensen, præsenterede den
længe ventede relancering af hjemmesiden, som Kommunikationsudvalget har
brugt rigtig lang tid på i det forløbne år. Principperne for relanceringen blev
gennemgået: enkelthed og større overblik, mere fokus på forskellige brugere og stor
vægt på at fortsætte med den næsten daglige nyhedsopdatering. Men det blev

fremhævet, at ændringerne kun er sket på de forreste sider (”de første to klik”) –
derfor vil mange fortsat møde mange sider med det gamle layout, som dog forsøges
udskiftet løbende. Stor tak til Janne Brunstedt for indsatsen med at indarbejde de
foreslåede ændringer.
I forbindelse med relancering af hjemmesiden var udskrevet en fotokonkurrence,
hvor vinderbilledet skulle pryde forsiden på den nye hjemmeside. Vinder af januars
konkurrence blev Henrik Boesen med billedet af de startende løbere til
Nytårsstafetten
John Tripax opfordrede til, at klubben deltager i det stort planlagte
idrætsarrangement i bymidten den 24. april, hvor byens idrætsklubber i samarbejde
med Stjernebutikkerne vil sætte fokus på den lokale sport. Arrangementet falder
sammen med et planlagt arrangement i Boserup, men Lars Nøhr Nielsen fra
Breddeudvalget forventer, at der findes en løsning på udfordringen.
Kassereren opfordrede til, at medlemmer, som endnu ikke har brugt gavekortet fra
telefonbogsuddelingen i 2008 om at få det brugt i år – ellers tilfalder beløbet
klubben.
Eva Grønberg mindede i den forbindelse om, at-O-Butikken gæster klubben tirsdag
den 16. marts, traditionelt med rabat på køb den aften.
Formanden takkede for den nye hjemmeside, der med nedlæggelsen af Snitzlingen
fremover er klubbens medie. Hjemmesiden havde i 2008 over 200.000 besøg (tallet
for 2009 kan ikke opgøres pga. svigtende teknik hos udbyderen af vores
hjemmeside).
Roskilde, den 22. februar 2010.

Anders Laage Kragh, formand

Annette Petersen, dirigent

