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Orienteringsklubben Roskilde 
 

Referat fra ordinær generalforsamling 
mandag den 7. februar 2011 kl. 19.00 i Klubhuset 
 
Formanden Anders Laage Kragh bød velkommen 
 

1) Valg af dirigent 
Lars Olsen foreslået og valgt 
 

2) Valg af referent 
Henrik Boesen og Tina Sørensen blev foreslået og valgt 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet 
 

3) Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra 
udvalgene 
Formanden supplerede den udsendte skriftlige beretning: 
Sportslige resultater: 

• Året bød på den første junior-VM-medalje til klubben 
• Vi kæmpede os tilbage i 1. division – ”løbet er først slut, når SI-brikken er i målposten!” 
• Klubben fik en 13.-plads på DM-medaljelisten, en tilbagegang med tre pladser i forhold til 2010 
• OKR-løbere opnåede i alt 12 DM-medaljer i 2010 
• 8 ungdomsløbere til KUM 
• Mål: Vi må holde Fast i 1. division 

 
Klubhusindvielse den 1. november: 

• Der blev planeret og sået græs på udearealerne 
• Der blev opsat cykelstativ 
• Konstaterer, at styrketræningslokalet bruges næsten hver dag – derfor: det var en god beslutning, 

vi traf i sin tid om at udvide med et sådant lokale 
• Det er godt med den ekstra depotplads – god orden i de to depoter 

 
Kommunikation 
Klubben nyder godt af, at nogen leger med Photoshop etc. – vi har fået mange flotte plakater og diverse 
materialer + nye medier/nyhedsbrev, ny hjemmeside samt er koblet på Facebook og blog – med 
opdaterede historier med billeder. Andre klubber kopierer vores nyhedsbrev. Bloggen bliver dog ikke brugt 
så flittigt endnu – håbet er, at blog’en kan bruges til koordinering af f.eks. kørsel – personligt kender jeg 
ikke Facebook så godt. 
Det seneste, jeg hørte i går, var, at det nu er lykkedes at koble det hele sammen, så man på ét medie kan 
se, hvad der sker på de andre meder – nu er der ingen dårlige undskyldninger for ”ikke at have hørt noget”. 
 
SMUK Kvindeløb og andre arrangementer 
Vi fik den stævneplads, vi ønskede første gang, og i 2010 var vi 2.000 deltagere knap og nap – det er rigtig 
godt, at vi har fået inddraget SMUK Kvindeløb, nu da vi nu har mistet telefonbogsuddelingen (og dette ikke 
på grund af klager!) 
Kan vi blive 2.000 deltagere hvert år, så gi’r det i indtægt det samme som telefonbogsuddelingen. 
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I den forbindelse kan jeg oplyse, at OKR planlægger at indgå i et samarbejde med andre sjællandske klubber 
om køb af et tidtagningssystem. 
I 2010 har vi arrangeret Natcup, SpringCup, SprintCup + flere end 100 arrangementer hen over året inkl. 
Boserupløb og tirsdagstræning + alt det løse, som vi deltager i – det er rigtig mange aktiviteter! 
Det rejser spørgsmålet: Arrangerer vi alt for meget – især for andre udefra? 
Vi prøver at blive mere restriktive mht. hvad, vi vil lave, men buen er spændt hårdt, der er ikke mange 
ledige weekender. Konsekvens: Vi arrangerer ikke SprintCup i 2011. 
 
Ungdom 
Vi har i klubben sagt farvel til de ældst juniorer – de er blevet seniorer – men der er fortsat mange 
ungdomsløbere, som er på vej nu. Og nu er der også fundet en ungdomsformand – tak for det! 
Og i øvrigt er vi flere unge, end vi tror – vi er 60 medlemmer under 24 år ud af 200 medlemmer, det er ikke 
så ringe – vi må sørge for, at de får nogle gode oplevelser, så de bli’r hængende. 
 
Elitesatsning 
OKR er en af kommunens elitesatsningsklubber. Flere gange har vi drøftet, om vi kan leve op til det, for 
kommunen har store forventninger til, hvad klubben skal kunne tilbyde – men kommunen vil fortsat gerne 
arbejde sammen med os – det er en sag, der skal afklares fremover. 
Af ungdomselite i øjeblikket kan jeg nævne Andreas og Amalie(som er med i U16-samling). Mathilde og 
Melissa er ”boblere”, men vi skal passe på, at de ikke løber ind i skader! 
 
MTB-O og Adventure 
Vi har forsøgt os med MTB-O og Adventure-race. Adventure-sporten er meget uorganiseret i forhold til 
vores forening – jeg har forhørt mig i DO-F og i andre klubber – kun Silkeborg har det som aktivitet pga. en 
lærer på HNIE – vinteren er formentlig skyld i, at der ikke er blevet mere MTB-O – men det er blevet 
besluttet i bestyrelsen, at det ”må gro nedefra”, et frø er sået, så må vi se, hvad det bliver til – vi har 
kortholdere til fire cykler, som kan lånes. 
 
Statistik om os selv 2010 
42 boserupløb – 700 startende, halvdelen er ikke klubmedlemmer 
1.200 starter via o-service 
273 nyheder på hjemmesiden 
102.000 besøg på hjemmesiden 
 
Antal medlemmer 
Medlemsmæsigt gå det den forkerte vej, vi var 203 medlemmer ved årsskiftet – antallet er svagt faldende 
hvert år. 
 
Mål 2011 

• fastholde tiltag med korttegning (tre medlemmer forsøger sig) – andre end Asger skal kunne tegne 
kort 

• fast poster – skal løbes mere i gang i år (muligheder med Hyrdehøj Skov og Himmelev Skov plus 
samarbejde med biblioteket om fotoorientering) Det er nemt med faste arrangementer – for 
løbskort kan printes ved henvendelser 

• nyt klubtøj 
• afklare deltagelse i SpringCup og andre store løb – SpringCup-aftalen gælder til 2012 
• DO-F breddeudviklingsprojekt 2011-2013 (let at gå til – mange steder) Bemærk: 65pct. af den 

danske befolkning har mindre end 5 km til et o-venligt terræn – det er en tæt dækning! 
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Kommentarer/Debat i forbindelse med formandens beretning 
 
Der blev stillet spørgsmål til brugen af de mange medier, OKR-list, web, Facebook og blog – flere tilhørere 
fandt det forvirrende, at der var så mange medier i brug. 
Formanden for kommunikationsudvalget forklarede, at der er tale om en afprøvning af flere muligheder og 
medgav, at det kunne virke lidt forvirrende. Hun lovede dog, at en brugerundersøgelse er på vej. 
Diskussionen går bl.a. på, hvor man bringer efterlysninger af kørelejlighed og glemte sager, OKR-list eller 
blog’en. 
 
Der blev spurgt til den vigende medlemsskare. Formanden forklarede, at man vil satse på at vende 
udviklingen ved arrangementer i forbindelse med faste poster og andre breddeudviklingsprojekter. Målet 
er at satse på familier med børn, som er gamle nok til forholdsvis hurtigt at kunne løbe selv. Der er kontakt 
til flere skoler, som henvender sig med henblik på løb på de faste poster. 
Desuden blev det fremhævet, at tilbagegangen var mildt vigende – det store hop op i medlemstal i 2005 er 
fortsat at genkende i statistikken.  
 
Der blev efterlyst, at O-sporten får del i det stadig større antal mennesker, som dyrker løb. Der blev svaret, 
at den etablerede idræt har svære tider (dog ikke specialidrætten), flere ønsker at dyrke idræt 
uforpligtende uden medlemskab af en forening. En anden fremhævede, at O-løb var en positiv mulighed for 
at intervaltræne og på den måde forbedre andre løbediscipliner. 
 
Det blev foreslået, at man blev mere bevidst om hvordan man inddrager dygtige løbere i O-sporten – f.eks. 
bør der være mulighed for meget lange lette baner, så må der arbejdes på langsomt at indøve O-teknikker. 
Løb om natten bør også være en måde at trække nye folk ind – løb med lamper i mørke er spændende, 
men der skal være lette baner at starte på 
 
Trænersituationen i klubben blev berørt, og den blev betegnet som det muliges kunst. Men et højt 
træningsniveau bør fortsat være højt prioriteret. 
 
Af andre hvervemuligheder blev foreslået walk n’ talk om lørdagen for dem, der ikke gider løbe, og der blev 
fortalt om succesen med Familieorientering i f.eks. Allerød, et træningstilbud, der har kastet megen 
interesse af sig.  
 
Det blev endelig fastslået, at bredden er en forudsætning for eliten, også her i klubben. 
 
Beretningen blev efterfølgende godkendt uden afstemning. 
 

4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Kassereren gennemgik årets regnskab og fremhævede, at året økonomisk set ikke var gået som planlagt. 
Derfor var der et overskud mod forventet underskud, og årsagen var først og fremmest større indtægter og 
færre udgifter end forventet. 
 
Der blev spurgt til overskuddet på deltagelse i arrangementet af SpringCup, og det blev bekræftet, at 
overskuddet var faldet år for år over de seneste tre år. Men kortsalg i forbindelse med arrangementet 
indvirker på overskuddets størrelse, og i 2011 står OKR til en stor indtægt på kortsalg til arrangementet. 
 
Regnskabet blev énstemmigt godkendt. 
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5) Behandling af indkomne forslag 
o Der er ikke fremsendt nogen forslag! 
 

6) Kassereren forelægger budget med forslag til kontingentstørrelse 
Kassereren fremhævede, at klubben budgetterer forholdsvis konservativt, derfor ingen forventning om 
indtægter fra nye medlemmer, og ikke så mange forventninger til løbsindtægter. Der budgetteres med 
underskud i 2011.  
 
Af nye udgifter blev fremhævet tilskud til klubfesten til efteråret, hvor maden forventes betalt af klubben. 
Også udgift til køb af nyt tidtagningsudstyr (til SMUK Kvindeløb) er indregnet – modsvares dog af 
mindreudgift til selve løbet til tidtagning. 
 
Debat 
Der blev rejst spørgsmål ved det fornuftige i at budgettere med underskud – andre fremhævede, at det var 
naturligt i nogle år at bruge af det opsparede overskud 
 
Konsekvens: Uændet kontingent i 2011. 
 
Budget og kontingentforslag blev énstemmigt vedtaget! 
 
7) Valg af formand, næstformand, sekretær og kasser, udvalgsformænd og 
revisorer 
 

o a) I lige år vælges formand og sekretær.  
o b) I ulige år vælges næstformand og kasserer. 
o c) Hvert år vælges formænd for udvalgene. 
o d) Hvert år vælges 2 revisorer.  

 
o Formand Anders Laage Kragh og sekretær Henrik Boesen er ikke på valg 
o Næstformand Eva Grønberg ønsker ikke genvalg. Ingen kandidater stillede op. Vedtaget, at posten står    
ubesat, og at bestyrelsen bemyndiges til efterfølgende at finde en næstformand. 
o Kasserer Claus Sihm er villig til genvalg. Valgt! 
o John Blaase, formand for Ungdomsudvalget, er villig til genvalg. Valgt! 
o John Tripax, formand for Eliteudvalget, er villig til genvalg. Valgt! 
o Lars Nøhr Nielsen, formand for Breddeudvalget, er villig til genvalg. Valgt! 
o Kent Pihl, formand for Stævneudvalget, ønsker ikke genvalg. Ingen kandidater stillede op. Vedtaget, at 
posten står ubesat, og at bestyrelsen bemyndiges til efterfølgende at finde en formand. 
o Per Tripax, formand for Klubhusudvalget, er villig til genvalg. Valgt! 
o Claus Rasmussen, formand for træningsudvalget, er villig til genvalg. Valgt! 
o Hanne Møller Jensen, formand for Kommunikationsudvalget, er villig til genvalg. Valgt! 
o Revisorerne Mogens Bruun og Finn Olsen er begge villige til genvalg. Valgt og Valgt! 
 
Formanden takkede efterfølgende Eva for hendes fire år som næstformand. Eva var bl.a. drivkraft i arbejdet 
med at ændre bestyrelsens arbejde og klubbens vedtægter – og har også haft meget at gøre i samarbejde 
med John T. vedr. arbejdet med kommunens elitesatsningsprojekt. 
Formanden takkede også Kent for bestyrelsesarbejde i rigtig mange år. Det blev fremhævet, at Kent har 
været meget aktiv med at arrangere mange mindre arrangementer samt været banelægger ved SpringCup. 
(Kent var ikke til stede). 
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8) Eventuelt 
 
o Under dette punkt kan generalforsamlingen drøfte en række emner, men der kan ikke træffes 
beslutninger. Bestyrelsen ønskede tilkendegivelser fra generalforsamlingen på følgende fire punkter: 

1) Istandsættelse af gårdsplads foran klubhuset – forventet pris på kr. 50.000,- (læs formandens 
beretning på www.okr.dk) 
Formanden forklarede: Tanken var, at der skulle være et bed foran klubhuset – men det er ikke 
smart, når der skal køres ind og ud med materiel. Et græsbed fungerer heller ikke, da det køres op 
halvdelen af året. Udgiften dækker opgravning og bortkørsel af jord og fliser i indkørsel samt sand 
og nye fliser. Vi skal selv planere og selv lægge fliserne. Det er en ikke-løbsrelateret udgift. 
Finansiering: Støtteforeningen. 

Dirigenten hørte ikke nogen udbredt modstand mod forslaget! 
 
2) Nyt klubtøj (der foregår allerede nu en god diskussion på bloggen og på Facebook)  

Hanne lavede en grundig gennemgang af projektet og viste forslag, som er lagt ud på Facebook mv. 
samt refererede til diverse indlæg i debatten. OBS: Bestyrelsen træffer den endelige beslutning! 
Mål: Et kompromis, som flest muligt kan acceptere. Firmaet No Name forventes at blive leverandør, 
og det forventes, at der bliver tale om sorte bukser med en eller anden form for farve på – men der 
præsenteres en kollektion med lange/korte ærmer samt overtrækstøj. 
 
Udsagn fra debatten: 

• vigtigt med dragt til andre løb – kurvedesignet*) er velegnet 
• ærgerligt med to farvet dragt, når vi har firefarver nu 
• savner lidt farve/striber – kurverne*) bliver for kedelig/ensformigt 
• lidt for mørk, fremhæv de gule streger, det er mere spændende 
• svært at forholde sig til kurvebilledet 
• bliver for skizofren med kurver 
• farve: skal være i vores farver, grøn/rød 
• stor værdi, at kurverne er et sted, vi kender 
• har ikke lyst til at ligne en reklamesøjle 
• indarbejd rød/grøn i det blå/gule f.eks. i kraver og kanter på ærmer 
• ikke for mange komplementærfarver sammen 
• vælg en trøje, som ungdomsløberne kan li – elelrs bruger de den ikke 
• må ikke skille sig for meget ud fra den gamle trøje 
• vigtigt at klubtrøjen skiller sig ud fra andres klubtrøjer 
 

*) kurver/kurvedesign: Højdekurver fra kort kan gengives som mønster på tøjet 
 

3) SpringCup (OKR skal i år give besked, om vi vil være med i en ny treårig aftale om at arrangere 
SpringCup)  
 
Formanden fremlagde: 
Den nuværende aftale om at være medarrangør løber til og med 2012 – en fornyelse skal drøftes i 
år. Der er på samme måde et ønske i FIF Hillerød og i OK Øst om at drøfte SpringCups fremtid. 
 
For videre deltagelse taler: 

• Glæden ved at arrangere noget stort 
• Samarbejdet med de to andre klubber 
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• DOF har brug for SpringCup (WRE-løb) 
• Økonomien gav (trods alt) overskud også i 2010 

 
Imod videre deltagelse taler: 

• Mindre tid til andet arbejde – det ta’r tid 
• Økonomien står ikke mål med arbejdet (andre arrangementer giver meget mere) 
• Vi kan lave noget andet 

 
Input til debatten om fortsat deltagelse i SpringCup-samarbejdet: 
 
SpringCup lægger beslag på meget terræn, som vi ikke har på sjælland – det er svært at få andre 
større terræner. Sjælland er for lille til SpringCup hvert år – men stævnet kan overleve, hvis det 
afvikles også i Skåne. Skovene er blevet for brugte, det bliver ikke lettere at få terræn til afvikling – 
der lukkes for gode skove til andre sjællandske arrangementer 
 
Ærgerligt at miste dette løb på en dansk terminsliste – uanset om OKR skal være med eller ej. Det 
er nemt at lægge stævnet ned, men svært at bygge nyt op. Det vil gøre det sværere for dansk 
orientering ikke at være med. 
 
Lav stævnet som en rundgang i kredsene – altså hvert tredje år 
 
SpringCup i Skåne/Sjælland er mere oplagt end i Jylland – tidligere gode dansk/svenske 
samarbejder 
 
SpringCup dræner/trækker tænder ud 
 
Vi trænger til at have fokus på træning og at skaffe nye medlemmer og mindre at gøre noget for 
andre. SpringCup trækker i den gale retning 
 
Rigtig mange bruger kun få dage på arrangementet – vi må få de mere passive i gang med at lave 
noget. Andre må kunne lave Roskilde tre-dages – det er de samme, som laver det hele 
 
Se til historien bag maleriet fra EOC 2004 (hænger på væggen i klubhuset), alle internationale 
medaljetagere har skrevet på maleriet – det blev solgt på auktion ved afslutningsfesten – hænger til 
minde om hvad vi var med til at løfte i OKR. Ordrebogen i DO-F er tom. DO-F ønsker at trække en 
række internationale O-stævner til Danmark, og man be’r konkret danske klubber om at markere 
interesse for at gå videre i arbejdet med et af de stævner. Jeg vil gerne have et seniorVM til 
Sjælland i 2017 – klubber skal markere interesse for eventuelt at være med senest maj 2011. Måske 
betyder dette, at vi må vinke farvel til SpringCup. 
 
Hvorfor ikke bare skrive og spørge rundt, hvem vil være med, det er hurtigt afgjort 
 
Jeg var med til at arrangere EM i sin tid – det var en fantastisk oplevelse – SpringCup er år efter år 
efter år, men der er noget med gentagelsen, jeg kan godt trænge til en pause. Men hvorfor ikke et 
VM, når vi kunne lave et EM – og så med andre personer. 
 
Der skal være en glæde ved at arrangere – det sprudler ikke med glæde over SpringCup, synes jeg – 
hvad er det, der gør, at vi er fælles om andet end at være sammen om at dyrke vores idræt? 
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Jeg synes, det er stort at være med i SpringCup 
 
Tror ikke, vi kan holde SpringCup-dampen oppe - terrændiskussionen fylder mere og mere. Det er 
vigtigt med en musketérer-ed i alle tre klubber om at køre SpringCup – derfor: find nogle 
samarbejdspartnere i Skåne for at give os et pusterum 
 
Jeg er begejstret for SpringCup-samarbejdet - det viser, vi kan arbejde sammen – godt for nye at se, 
hvad der foregår andre steder end i klubhuset – SpringCup ligger i en død periode, hvor ikke meget 
andet sker (dog VTR, som falder tæt på). Jeg synes ikke, det stjæler meget i forhold til arbejdet i 
klubben 
 
Tænk meget på, om det er halvt tømt eller halvt fyldt glas, vi taler om 
 
Det er enormt sjovt at være til SpringCup – jeg er forholdsvis ny – det er en oplevelse at møde 
mennesker fra alverdens lande; eliten etc. har været en fantastisk oplevelse 
 
Opret et underemne på bloggen – om hvordan vi skal fortsætte? 
 
  

 
4) Fremtidige internationale mesterskaber (Lars O vil omtale et tiltag fra DOF om at skaffe flere 

internationale mesterskaber til DK og opfordre klubben til at være arrangør af et af disse). 
 
(Se holdninger ovenfor under 3)  
 
 
 
 
 
Roskilde, den 28. februar 2011 
 
 
 
 
 
Anders Laage Kragh,   Lars Olsen 
Formand for OK Roskilde   Dirigent 


