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Generalforsamling i OKR, 9. februar 2017 i Nordpilen
26 deltagere var til stede på aftenen.
-----Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2016 til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Kassereren forelægger budget 2017 med forslag til kontingentstørrelse
7. Valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer, udvalgsformænd samt revisorer
a. I ulige år (som 2017) vælges næstformand og kasserer
b. Hvert år vælges formænd for udvalgene (Alle udvalgsformænd er villige til genvalg, dog
har Stævne- og Kommunikationsudvalg ingen formænd …)
c. Hvert år vælges to revisorer
8. Eventuelt
------

1. Valg af dirigent
Leni blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet korrekt og at den
bliver afholdt på et forskriftsmæssigt tidligt tidspunkt på året.

2. Valg af referent
Jørgen Krogh blev valgt som referent.
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3. Formandens beretning
Michael havde forud for forsamlingen udsendt sin beretning.
Andreas vandt guld i DM Sprint i H21, hvilket er klubbens første medalje nogensinde fra Dansk
Idrætsforbund.
For klubben som sådan blev OKR i 2016 blot den 16. mest medaljetagende klub i Danmark, hvor vi de
foregående tre år har ligget i Top-10.
Klubben havde 180 medlemmer ved udgangen af 2016, hvilket er én mere end året før. Vi har arrangeret
490 starter, hvoraf de fleste skete i forbindelse med dels Skjoldungelandet (2 løb), dels NatCup i
Trekroner. Vi har selv startet i 923 i andres stævner.
Michael opfordrer flere til at blive aktive i udvalg, hvor aktiviteterne formuleres og modnes.
Kommende aktiviteter: Div-match 2. april, påskeløb 13.-15. april, FindVej 29. april, SMUK 5. sep, divmatcher 17. sep og 1. okt, samt en klubtur til efteråret.
Jytte spurgte til bestyrelsens tanker om at forøge overskud fra SMUK. Det vi skal betale kommunen for
skiltning m.v. vil i 2017 blive refunderet, hvilket kan give et mærkbart bedre overskud end i 2016.
Ligeledes vil vi sandsynligvis fokusere mere på markedsføring end hidtil.
Bjørn så gerne at opgørelsen over årlige klubstarter også inkluderede eftertilmeldte og åbne baner.
Michael fortalte at oversigten er de almindelig anvendte tal fra o-service og at det ville indebære et
markant større arbejde såfremt man skulle udarbejde opgørelsen på den måde som Bjørn foreslog.
Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab 2016 til godkendelse
Klubbens egenkapital faldt i 2016 fra ca. 2.428.000 til ca. 2.408.000 kr. Underskuddet blev ca. 20.000 kr,
hvilket er væsentlig mindre end de godt 50.000 der var budgetteret med.
SMUK i 2016 endte med overskud på ca. 20.000 kr. Bestyrelsen arbejder sammen med FIF Hillerød på at
realisere trøjelageret, eftersom vi har et stort beløb bundet i dette lager. Bestyrelsen havde gerne set
større overskud fra løbet, når man påtænker hvor meget tid klubbens medlemmer lægger i
arrangementet. Mht trøjer forsøges det at få klubber i vest med til et "brugt SMUK-løb", hvor
overskydende trøjer fra tidligere år vil kunne afsættes. Tre klubber har indtil videre tilkendegivet en vis
interesse og vil bringe det op i deres respektive bestyrelser.
Omsætningen i 2016 blev ca. 668.000 kr. Materieludvalget har haft de største udgifter. Kontingenter til
RIU, DOF beløb sig til 44.000, mens eliteudvalg brugte ca. 37.000. Lørdagsløb-indtægten var ca. 3.000.
Flere fremmødte havde gerne set at regnskabet blev let tilgængeligt – dvs. mailet – forud for
generalforsamlingen, frem for at man aktivt skulle bede om at få det tilsendt. Michael påpegede at den
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brugte praksis stammer fra dengang klubben havde støtteforeningen og der kunne være argument for at
ikke alle regnskabstal blev fuldt offentlig tilgængelige.
Der var stemning for at regnskab og budget fremover bliver rundsendt pr. mail (okr list) inden
generalforsamlinger. Bestyrelsen tager dette ad notam og vil ændre praksis ifm fremtidige
generalforsamlinger.

5. Behandling af indkomne forslag
Ved indkaldelsen til generalforsamlingen blev det fremhævet at indkomne forslag, der ønskedes
behandlet på generalforsamlingen, skulle være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 26. januar 2017.
Bestyrelsen har imidlertid ikke modtaget sådanne forslag.

6. Budget 2017
Budget 2017: Underskud: 40.932,- Største investeringer: Elite 21k, B&U 26k, Materiel&ejendom 41k.

7. Valg af til poster
Kasserer: Max Münsberg blev valgt. Han får dermed adgang til samtlige 4 klubkonti. Max fremhævede
dog at han vil bede om en solid introduktion fra Asger og han opfordrede til at procedurerne
genovervejes når dette er muligt/relevant. Det blev bl.a. nævnt at Asger (ikke selv til stede) tænker at
løbstilmelding kan rationaliseres, f.eks. ved at bogføre løbsafgifter blot kvartalsvis frem for hver eneste
gang. Det blev ligeledes nævnt at det vil lette kassererens arbejde såfremt den løbsansvarlige afleverer ét
samlet regnskab til kassereren, frem for at bilag afleveres enkeltvis/i flere omgange.
De fleste deltagere tilgår jævnligt deres løbskonto. Mogens fortalte at mange andre klubber bruger oservice til at holde øje med deres løbskonto.
Valgt blev i øvrigt de følgende:
Klubhus & materiel: Per. Ungdom: John T. Bredde: Caroline. Kommunikation: Vakant (men udvalget har
p.t. 4 menige medlemmer). Træning: Janne. Elite: John. Næstformand: Ane (men hun understregede at
hun ikke ønskede at blive formand, når Michael træder tilbage om et år).
Kommunikation: Ingen stiller op. Det blev drøftet at kommunikationsudvalget står for hjemmeside samt
for at få indrykket f.eks. DM'er i avisen. Folk opfordres til at indtræde i udvalget.

8. Eventuelt
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Henrik forbereder deltagere på at der vil blive bedt om hjælp til at arrangere Danish Spring i 2018 (23.-25.
marts).
John opmuntrer til flere aktiviteter (pengene er der). Flere må kunne lave træningsløb. Og beder om
assistance til mini ORK hvor der er 10-12 børn. Michael beder os om mere hjælp ifm mini ORK, både så
John aflastes.
Mogens tvivler på at vi kan skaffe lige så mange nye medlemmer som fx Kildeholm, der "ikke har gjort
noget i 10 år".

