
 

Referat fra Ordinær generalforsamling i Orienteringsklubben Roskilde (OKR)  

Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i Nordpilen, Bjældevej 20, i Roskilde.  
 

 Dagsorden ifølge vedtægternes §8:  

1) Valg af dirigent.  

2) Valg af referent.  

3) Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene.  

4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.  

5) Behandling af indkomne forslag.  

6) Kassereren forelægger budget med forslag til kontingentstørrelse.  

7) Valg af formand, næstformand, sekretær og kasser, udvalgsformænd og revisorer.  

a) I lige år vælges formand og sekretær.  

b) I ulige år vælges næstformand og kasserer.  

c) Hvert år vælges formænd for udvalgene.  

d) Hvert år vælges 2 revisorer.  

8) Eventuelt. 

 

 

 

1. Valg af dirigent 

Trine Midtgaard blev foreslået og valgt.  

 

2. Valg af referent 

 Linda Østberg blev foreslået og valgt. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen 

 var lovligt varslet og i overensstemmelse med vedtægterne.  

 

3. Formandens beretning, gennemgang og kommentarer på beretninger fra udvalgene 

 Michael Leth Jess supplerede sin skriftlige beretning, som ligger på www.okr.dk. 

 

Sportslige resultater 

2013 har været et godt år rent sportsligt for OKR. Andreas Boesen er nu med i DOF’s elitegruppe 

og har bidt sig fast på seniorlandsholdet. 

Amalie Tripax er stadig med i gruppen omkring juniorlandsholdet og deltog i Junior European 

Cup (JEC) i efteråret.  

 

Medaljestatistikken for årets DM’er kan nærstuderes i formandens beretning for 2013. Denne 

viser, at OKR har opnået 35 medaljepoint, hvilket bringer OKR ind på en 10. plads blandt de 

danske klubber. Dette er en fremgang i forhold til 2012, hvor OKR blev placeret som nr. 13.  

En nærmere uddybning af de sportslige resultater kan findes under OKR’s årsberetning på 

klubbens hjemmeside. 

 



Ungdomsarbejdet 

Igen i år har ungdommen deltaget i tirsdagstræningen sammen med de voksne. Indtil 

sommerferien blev ungdomstræningen varetaget af Amalise Tripax samt Hanne Jessen. 

 

OK Roskilde stod også i 2013 for afviklingen af Naturløbet. Her deltog mere end 400 elever fra 5. 

og 6. klasse fra en række skoler i Roskilde og omegn.  

 

Bredde- og rekrutteringsu dvalget 

Breddeudvalget har i 2013 primært arbejdet med rekrutteringsarrangementer for nye 

medlemmer. Den 13. april blev der afholdt Find Vej dag i Folkeparken. Ca. 75 deltagere mødte 

op for at prøve kræfter med orienteringsløb.  Breddeudvalget har endvidere gennemført 3 

introdage/kursusdage i Boserup skov.  Flere af deltagerne fra disse introdage/kursusdage har 

efterfølgende indmeldt sig i OK Roskilde.  

 

Træning 

I lighed med tidligere år har træningstilbuddene været varieret og mange. Klubtræning om 

tirsdagen har bestået at teknisk o-træning, mens torsdagen har bestået af løbetræning. 

Sct. Hans løbet var i år udformet som en sprint ved Tadre mølle. Med en fantastisk smuk 

sommeraften som kulisse var det et yderst vellykket arrangement. 

OK Roskilde var også i 2013 medarrangør af Roskilde 3-dages. 

Traditionen tro blev der også afholdt det traditionsrige Juleløb 1. juledag med Martin Laage 

Kragh som arrangør. 

 

Arrangementer 

I 2013 har Okr været arrangør af flere aktiviteter: NatCup i Boserup i januar og i Hedeland i 

marts. Derudover stod OKR for det årlige motionsløb, SMUK Kvindeløb i Roskilde med mere end 

2000 deltagere (løbet var udsolgt).  

 

Medlemsstatus 

Klubbens medlemsstatus var ved udgangen af 2013 199 medlemmer, hvilket er 9 medlemmer 

færre end ved udgangen af 2012. Dette dækker over en række nye medlemmer, men også at en 

del medlemmer har medlt sig ud af klubben i årets løb. 

Klubbens medlemmer foretog i 2013 1022 starter i danske løb sammenlignet med 1083 i 2012. 

 

Frivillighed 

I 2013 har bestyrelsen fokuseret på rekruttering og frivillighed. I løbet af foråret afholdt vi bl.a. 

et bestyrelsesseminar med fokus på dette, OKR foretog også en frivillighedtest på nettet. 

Resultatet blev, at vi landede med en frivillighedsscore på 11 (ud af 23 – med 23 som det 

bedste).   

Eferfølgende har bestyrelsen barslet med et spørgeskema, der er udsendt via mail til alle 

medlemmer, hvor man bedes om at tilkendegive, hvad man kan bidrage med i 2014. OKR har 

bl.a. fundet inspiration til denne metode hos OK Gorm (deraf navnet OK Gorm modellen).  



 

Endelig blev formandens beretning vedtaget. Formanden takkede samtidig betyrelsen for deres 

indsats i 2013.   

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved formanden da kasseren ikke var 

til stede. 

De realiserede udgifter var i 2013 362.902 kr., men de realiserede udgifter var 272.571 kr. Dette 

giver et underskud på 90.331 kr, som vi dog har budgetteret med.  

Følgende forklaringer blev givet ved gennemgangen af regnskabet for 2013:   

Diverse tilskud på 6.448 kr.  – Dette dækker over Andreas’ tilskud fra Elitesport Roskilde. OKR 

har lånt disse penge af Andreas, og de er nu ført tilbage til Andreas.  

DIBS dankort: I forbindelse med afviklingen af Smuk kvindeløb har OKR etableret et system, hvo 

man kan betale deltagergebyr over nettet. Dette koster nogle penge. 

SMUK kvindeløb: Bestyrelsen har indset at der ikke er et behov for at køre dette regnskab i 

støtteforeningen. Det overvejes at afvikle støtteforeningen, idet det regnskabsføringen er 

kompliceret og overflødig. 

 

I løbet af 2013 har vi skiftet regnskabssystem. I løbet af 2014 vil vi gerne skifte kontoplan 

således, at kontoplanerne er hængt op på udvalgene.  

 

Regnskabet for 2013 blev vedtaget uden yderligere bemærkninger. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Fremlæggelse af budget for 2014 incl. forslag til kontingentstørrelse 

Budgettet for 2014 blev fremlagt ved Michael Leth Jess i Asger Jensen’s fravær. 

Vi har et let faldende medlemstal, men bestyrelsen foreslår dog uændret kontingent. 

Løbsindtægterne i 2013 kom dels fra afvikling af løb for andre foreninger og især afvikling af 

naturløb. Derudover afholdt vi to velbesøgte NatCup løb. 

Kortsalg: Vi tjente i 2013 en del penge på kortsalg, specielt i forbindelse med afholdelse af KUM  

i Hvalsøskovene.  

Vi har let stigende udgifter til klubhus, dels p.g.a. em øget vurdering af hus med deraf følgende 

stigning i forsikring og ejendomsskatter.  

De afsatte midler til forbedringer (flisearbejde) blev ikke anvendt, I budgetforslag for 2014 er der 

ikke afsat midler hertil. OKR har rettet henvendelse til Roskilde Tekniske Skole vedr. Dette 

projekt. 

De fælles udgifter har været lavere end budgetteret. Tilskud til diverse aktiviteter er ikke blevet 

udnyttet fuldt ud. 

I 2014 er der i budgetforslaget afsat midler til fælles aktiviteter af social karakter svarende til 

real 2013 (divisionsmatch, ture). 



Eliteafdelingen har fået et øget budget som følge af de tvungne udgifter til deltagelse på 

landsshold og TC.   

Ungdomsafdeling haft en stabil omsætning, men de afsatte midler til rekruttering har ikke 

fundet anvendelse. I budgetforslaget for 2014 er der afsat midler til en målrettet indsats. 

I 2013 har OKR brugt en del midler på opgradering og konsolidering af udstyr, herunder specielt 

postmateriel.  I 2014 er der budgetteret med et væsentlig mindre beløb (1000 kr.) til et nyt 

regnskabsporgram 

OKR har købt klub licens til Condes.  

 

Endelig blev det evaleret, hvovidt OKR har en sund økonomi:  

Ved sammeligning af vore indtægter før tilskud fra støtteforeningen med klubbens driftsudgifter 

kan det konstateres, at klubbens økonomi er sund.  

 

Trine Midgaard spurgte ind til formandens kæphest: rekruttering og nye mini tiltag. 

Dette er stadig et varmt og aktuelt emne set i lyset af den løbebølge, der hærger landet i 

øjeblikket. OKR har i 2014 planer om en minisatsning. 

Det skal tilføjes,  at der er planlagt to Find vej dage i løbet af året, Boserup løb samt Smuk 

kvindeløb, der alle kan anvendes til rekruttering. 

 

Claus Pedersen foreslog at udnævne månedens løb, somvi tidligere har haft med tilskud fra 

klubben. 

 

Trænerudgifter for 2014: Der er afsat 8000 kr. Formanden nævnte, at OKR gerne vil betale for 

trænere, men de er svære at finde. Henrik Boesen fortalte, at han i løbet af efteråret har været i 

kontakt med en løber fra Rumænien. Desværre kom han ikke ind på RUC, og derfor fik vi ingen 

ny træner. 

Der blev fremsat et forslag om at opsætte en folder i Boserup sammen med Naturstyrelsens 

folder for at synliggøre vores Boserupløb.   

En anden mulighed er at dele visitkort ud til dem man møder i skoven i Boserup. 

Volker Naulin nævnte, at fastholdelse af medlemmer også kan have sin berettigelse – det er 

svært at få relativt nye medlemmer til at blive. Vores mentorordning fungerer ikke længere 

optimalt. 

 

Alle foreslåede aktiviteter kan rummes indenfor budgettet.  

Budgettet for 2014 blev vedtaget. 

 

7. Valg  

 

a) Formand og sekretær i 

Michael Leth Jess blev genvalgt som formand 

Linda Østberg blev genvalgt som sekretær.  

 



b) Valg af næstformand og kasserer 

Ikke på valg 

 

c) Valg af formænd for udvalgene 

Klubhusudvalg: Per Tripax blev genvalgt 

Stævneudvalg: Ikke eksisterende  

Ungdomsudvalg: John Blaase genopstillede ikke, Runa Ulsøe blev valgt 

Stævneudvalg: Ikke eksisterende 

Breddeudvalg: Søren Nielsen blev genvalgt 

Træningsudvalg: Runa Ulsøe genopstillede ikke. Janne Brunstedt blev valgt.  

Eliteudvalgsformand: John Tripax blev genvalgt  

Kommunikationsudvalg: Gitte Krogh Madsen blev genvalgt 

Formanden udtrykte herefter sin tak til de afgående udvalgsformænd. 

 

Valg af revisorer: Finn Olsen og Mogens Bruun genvalgt  

 

8)  Eventuelt 

Mini Ork er det  nye mini tiltag, som OKR søsætter i 2014. John Tripax opfordrede 

medlemmerne  til at melde sig til afviklingen af denne aktivitet.  

 

Endelig takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

 

Michael Leth Jess, Formand for OKR     Trine Midtgaard, Dirigent 



 

Referat fra Ordinær generalforsamling i Orienteringsklubben Roskildes (OKR) 

støtteforening.  

Torsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i Nordpilen, Bjældevej 20, i Roskilde.  
 

 Dagsorden   

1) Valg af dirigent og referent.  

2) Bestyrelsens beretning.  

3) Forelæggelse af årets reviderede regnskab til godkendelse samt forslag til budget  

4) Behandling af indkomne forslag.  

5)Eventuelt. 

 

 

8. Valg af dirigent og referent 

Trine Midtgaard blev foreslået og valgt som dirigent. 

Linda Østberg blev foreslået og valgt. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen 

 var lovligt varslet og i overensstemmelse med vedtægterne.  

 

9. Bestyrelsens beretning 

Generalforsamlingen er den eneste aktivitet i støtteforeningen.  

Formanden omtalte ideen med at nedlægge støtteforeningen, idet det ikke længere skønnes 

nødvendigt at skjule vores formue. 

Bestyrelsens beretning blev vedtaget.  

 

10. Forelæggelse af årets reviderede regnskab til godkendelse samt forslag til budget: 

Regnskabet for 2013 blev fremlagt. Det samme blev budgettet for 2014.  

Både regnskab og budget blev vedtaget og godkendt. 

 

11. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

12. Eventuelt 

John Tripax foreslog, at vi burde have en person, der koordinerer forskellige møder med fagligt 

indhold. Michael Leth Jess foreslog, at indkomne ideer sendes til ham, så vil han koordinere. 

 

Endelig takkende formanden for god ro og orden. 

 

 

Michael Leth Jess, Formand for OKR     Trine Midtgaard, Dirigent 

 


