Referat for generalforsamling
Mandag d. 4. februar 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen
Ordstyrer: Henrik Boesen
Referent: Jørgen Krogh
21 fremmødte
1) Valg af dirigent
Henrik Boesen blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere at forsamlingen var
indkaldt den 14. januar 2019 og dermed rettidigt i henhold til klubbens vedtægter.
2) Valg af referent
Jørgen Krogh blev valgt.
3) Formandens beretning
Beretningen fra formanden, Michael, var blevet sendt ud forud for generalforsamlingen.
Michael fremhævede bl.a. at vi i 2018 fik en verdensmester (i form af Janne), at vi
afviklede store løb som Danish Spring og DM Nat, at De Grå Pantere trives i bedste
velgående, vi havde en lang række dejlige egne løb såsom Skt. Hans Løb og Juleløbet i
Boserup. Som altid har der været mange fællesspisninger, men Michael opfordrede til at
lidt flere byder sig til som kok. Årets SMUK kvindeløb trak ca. 1000 deltagere.
Af kommunikationskanaler har vi især hjemmesiden, Facebook, okr list, Okortmappen.dk/okr …, og for SMUK specifikt www.smukkvindeloeb.dk.
Kommunikationsudvalget er desværre fortsat uden formand.
Medlemsmæssigt sluttede vi 2018 med 176 medlemmer (mod 171 ved udgangen af 2017).
Vi stillede tilsammen op til mere end 2000 starter i 2018.
I 2019 holder vi klubbens 50-års jubilæum den 6. april (med et lille løb, efterfulgt af en
reception).
Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 om
vedtægtsændring, især om tegningsret. Michael præsenterede kort de foreslåede
ændringer.
4) Regnskab for 2018
Max gennemgik det på forhånd udsendte årsregnskab. Det viste et overskud på 77.000,
hvor vi havde budgetteret med et underskud på 60.000. Af større ændringer nævnte han
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særlig klubhusets tag (som i modsætning til forventning blev betalt fuldt ud af kommunen).
Vi tjente på SMUK et tilfredsstillende beløb (i forhold til det meget store arbejde).
Økonomien for SMUK på vegne af tre klubber – OKR, FIF Hillerød samt Tisvilde - er fra 1.
januar 2019 flyttet fra OKR til Tisvilde/THOK, hvilket har betydet betragteligt mindre
arbejde for kassereren.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
5) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
6) Budget 2019
Der budgetteres med i 2019 at bruge 21.000 af formuen. Eneste stævneindkomst i år
bliver et Natcup (den 6. februar) samt, som sædvanlig, SMUK-kvindeløb i september.
Deltagelse i Roskilde 3-dages, samt som hidtil vore egne VTR-løb, bliver gratis for klubbens
medlemmer. SMUK budgetteres med overskud på 40.000.
Foreslået kontingent: Fastholdes på senior 700, børn/ungdom 480, familie 1400 samt
passiv 300.
Anders nævnte at startafgifter til Tiomila ikke fremgår af budgettet.
Fra forsamlingen kom de følgende forslag til at bruge vore midler på en givtig måde:
John T. foreslog mere tilskud til ture, såsom DM'er, samt til nye voksnes klubtøj.
Leni foreslår at der inviteres en (professionel) løbetræner, f.eks. én gang om året.
7) Valg
Max tilbyder at fortsætte som kasserer endnu ét år, dvs. halvdelen af den kommende
(valg-) periode. Han blev valgt.
Ane fratræder som næstformand. Ingen opstiller, så posten er vakant fremover. Et ekstra
punkt om at bestyrelsen i så fald selv kan "indsupplere" i løbet af året vil blive inkluderet i
de vedtægtsændringer der foreslås.
Alle udvalgsformænd blev genvalgt som følger: Klubhusudvalg Ane, Bredde- og
Rekrutteringsudvalg Caroline, Eliteudvalget John, Ungdomsudvalget John,
Træningsudvalget Janne. Ingen stiller op som formand til hverken Kommunikations- eller
Stævneudvalget.
Revisor: Mogens genopstiller, Finn gør ikke. Martin Vaabengaard stiller op og blev valgt.
8) Eventuelt
Intet.

