Orienteringsklubben OK Roskilde

Referat fra
ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 14. juni 2011
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1. Valg af dirigent
Jytte Hougaard blev foreslået som dirigent og valgt
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med lovligt varsel og derfor
beslutningsdygtig.

2. Valg af referent
Henrik Boesen blev foreslået som referent og valgt

3. Orientering om klubbens økonomi
Kasserer Claus Sihm gennemgik det reviderede budget for 2011.
Nogle væsentlige forudsætninger siden den ordinære generalforsamling i februar har ændret sig: Den
forventede indtægt fra SpringCup 2011 er blevet væsentlig mindre; indtægten var budgetteret med kr.
40.000,- men realiseret med omkring kr. 7.000. Desuden er et forventet kortsalg til SpringCup på kr.
12.000,- blevet realiseret med kr. 2.700,Udgiften til DOF er også blevet større end budgetteret, da størrelsen på afregningsbeløbet er vedtaget af
DOFs repræsentantskab EFTER klubbens ordinære generalforsamling.
Omvendt er forventningen til indtægt fra SMUKKvindeløb til september blevet sat i vejret med kr. 20.000,grundet hjemtagelse af arbejdet med at registrere løbsdeltagere.
Endelig er en række planlagte anskaffelser til motionsrummet udskudt til næste år.
Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Renovering af indkørslen
Formanden Anders Laage Kragh redegjorde for projektet:
På den ordinære generalforsamling i februar fik bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med projekt
fliselægning af indkørsel og dermed færdiggørelse af hele ombygningsprojektet. Endelig beslutning om
igangsættelse skulle dog forelægges på en ekstraordinær generalforsamling.
Til den ordinære generalforsamling var indhentet tilbud på kr. 50.000,- inkl. moms for fliselægning af dele
af gårdspladsen.
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Siden den ordinære generalforsamling er indhentet yderligere tilbud på fliselægning, nu med SF-sten, men
til samme pris inkl. opgravning af eksisterende fliser, forsvarlig deponering af opgravet jord, udlægning af
stabilgrus, indkøb af fliser samt ilægning af disse. Klubben skal selv stille med tre m/k en lørdag som
praktisk hjælp samt fælde og fjerne birketræ ved indkørsel, roden opgraves og fjernes af firma. Fliselægning
jf. dette tilbud omfatter indkørsel og forreste ”plads” ved nybygning (i.e. det planlagte bed med græs) men
altså ikke hele gårdspladsen fra vej til indgang.
Fremhævede punkter fra den efterfølgende debat:
 Hvis den jord, der skal opgraves og deponeres, viser sig at være forurenet, vil arbejdet blive
stoppet, og en ny situation er dermed opstået. Firmaet er indforstået med, at arbejdet i så fald
stoppes uden yderligere omkostninger for klubben.
 Naboen er i færd med en total renovering af hus og grund. Det er uafklaret, om den fælles hæk skal
blive stående eller skal erstattes med f.eks. et hegn.
 Forudsætningen for fliselægningen er, at den skal kunne holde til, at biler med trailere kan køre ind
på grunden og vende samt læsse/losse materiale fra/til depotet.
 Omkostningen skal i første omgang afholdes af klubben, som efterfølgende kan søge
Støtteforeningen om en bevilling, der dækker.
 Til trods for en udgift på kr. 50.000,- vil der fortsat være penge til løbsorienterede aktiviteter.
Udgiften vil ikke medføre indskrænkninger i klubbens løbsorienterede aktiviteter, og udgiften vil
ikke medføre større egenbetaling på klubture etc.
 SF-stenbelægning af kun dele af området og oprindelig sekskantflisebelægning på resten vil få
området til at se ufærdigt ud.
 Fliselægning er en stor udgift, men det er en langvarig investering – hvis vi undlader at færdiggøre
arbejdet med udvidelsen af klubhuset, vil vi ærgre os.
 Der brug for fem mand og ikke kun tre som praktiske hjælpere ved fliselægningen.
På baggrund af de fremsatte bemærkninger og den efterfølgende debat blev følgende sat til afstemning:
Der afsættes en økonomisk ramme på kr. 70.000,- til fliselægning af hele gårdspladsen samt delbetaling af
hegn mod naboen. Hegnsproblematikken skal afklares med naboen før igangsætning af arbejdet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. DOF-projekt ”Vision 2015”
Formand for Breddeudvalget Lars Nøhr Nielsen gennemgik klubbens engagement i DOF’s Vision 2015projekt. Projektet har til formål på kort sigt at skaffe flere medlemmer til klubberne og på længere sigt at
skabe øget opmærksomhed om orienteringssporten. Find vej-projekterne rundt om i landet indgår i denne
plan.
28. april 2012 er afsat til en fælles national aktivitetsdag. Lokalt i Roskilde har Breddeudvalget planlagt
aktiviteter tre lørdage i september inklusiv opsamlende aktiviteter.
Opsætning af faste poster i Hyrdehøj og i Himmelev samt fotoorienteringsprojektet i byen i samarbejde
med Lokalhistorisk Arkiv er også en del af projektet.
Samarbejde med forældre til ældste børn i børnehaver samt en eller flere SFO’er indgår lige som
mentorordning for nye medlemmer og udvikling af ide om brug af mobiltelefon i forbindelse med
stregkode på poster også indgår i projektet.
Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Eventuelt
a. Stilleområde i Boserup Skov:
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Formanden gennemgik projektet om Skjoldungelandet som naturpark. Det, der berører klubben, er, at
vildtlommen i skovens østlige del er blevet redefineret og er nu udvidet til at omfatte et større område,
hvor vi ikke må sende løbere ind i om lørdagen, men gerne om tirsdagen (ved klubbens træningsløb) og ved
enkeltstående løb.
Argumentet om, at indskrænkningerne kun rammer den organiserede sport, er blevet afvist. Og i øvrigt vil
konceptet ikke kun ramme OKR, idet det skal udbredes til alle statsskove i form af såkaldt zoneopdeling af
skoven. Til gengæld er der mulighed for, at såkaldte B-skove muligvis kan åbnes for o-løb.
Bestyrelsen har viderebragt problemet med indskrænkninger i adgangen til skoven til både DOF og DIF
samt til den lokale afdeling af Friluftsrådet, men uden at det har ført til ændringer.
En mulig åbning for en løsning er, at det foreslåede stilleområde udgør en større del end de 10 pct. af et
skovområde, der er det maksimale. Det afspærrede område udgør 17 pct.
Holdningen fra klubben er, at vi ikke skal irritere Naturstyrelsen nu, hvor vi trods alt må komme i
stilleskovområdet om tirsdagen samt ved enkeltstående arrangementer.
Adskillige kritiske bemærkninger blev fremført:
 Det er absurd at sætte adgangsbegrænsninger i en statsskov, hvor man netop må komme overalt
 Det lukkede område er større end 17 pct. afhængigt af, hvordan man opgør skovens areal
 Naturstyrelsen har ikke selv styr på arealets størrelse målt i pct.
 Hensynet til råvildtet er projektets egentlig formål
 Råvildtet lever udmærket i Boserup i dag trods det, at skoven er næstmest besøgte skov i Danmark
 Irritation over, at et forslag om tidsbegrænset aflukning af området er blevet afvist af
Naturstyrelsen
 Projektet er svært at ændre, fordi de allerede er økonomiske interesser i det.
Punktet var til orientering, ikke til afstemning.
b. Spring Cup
Formanden orienterede om beslutningen på seneste møde i Spring Cups styregruppe: Arrangementet, som
vi kender det i dag, eksisterer ikke længere. Til trods for en massiv markedsføring af projektet faldt
deltagerantallet igen i år, og der er nu 30 pct. færre deltagere end for få år siden. Konsekvensen af det
faldende deltagerantal kan aflæses på bundlinjen. Overskuddet i 2011 blev på kun kr. 7.000,- til hver af de
tre klubber.
Projektet er blevet drøftet i bestyrelserne i hver af de tre klubber
 OKR siger, at projektet ikke kan fortsætte som hidtil, men vi bakker loyalt op om de to andre
klubber, hvis de vil videreføre projektet i 2012
 FIF/Hillerød ønsker ikke at fortsætte med SpringCup men vil i stedet lave flere kredsløb
 OK Øst Birkerød vil gerne fortsætte, men uden løb fredag aften og med en indskrænket/ændret
struktur
Der er planlagt et arrangement i sidste weekend i marts 2012 (fordi skovene allerede er reserveret), men
det bliver kun lørdag/søndag og i en organisatorisk mindre udgave. WRE-certificeringen vil ikke blive
opretholdt, og dermed bortfalder en del krav til arrangementet.
Styregruppen mødes igen den 4. juli
Punktet var til orientering, ikke til afstemning.

c. Diverse


Roskilde 3-dages bliver gennemført efter følgende plan: 16. august: Borup (Køge arrangerer), 23.
august: Skjoldnæsholm, og 30 august: Ny Tolstrup. Interesserede hjælpere er velkomne til at
henvende sig til Asger
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Omkring 12 løbere (ca. halvdelen af et nødvendigt hold) har indtil vider tilkendegivet, at de gerne
vil deltage i 25-manna-løbet 8. oktober i Sverige. Eventuelt interesserede deltagere skal henvende
sig til Janne hurtigst muligt, så det hurtigt kan afklares, om deltagelse bliver til noget.
Drøftelse af organisering af konditions-/løbetræning om torsdagen henvises til blog’en

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Roskilde, den xx. juni 2011

<underskrift>
Anders Laage Kragh, formand

<underskrift>
Jytte Hougaard, dirigent
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