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Referat af 

Generalforsamling 
Torsdag d. 8. februar 2018 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset 
 

 

Deltagere: 29 medlemmer 

 

 

 

1) Valg af dirigent 

 

Leni blev valgt som dirigent. Hun kunne konstatere at forsamlingen var rettidigt indkaldt og at 
øvrige procedurer for generalforsamling også var fulgt. 
 
 

2) Valg af referent 

 

Jørgen blev valgt som referent. 
 

 

3) Formandens beretning 

 

Michael aflagde sin beretning for det forgangne år. Beretningen var sendt ud på okr list nogle 
dage forud for generalforsamlingen. 
 
I sin mundtlige beretning nævntes bl.a. at: 

• Andreas Boesen fik sit gennembrud i 2017, da han på det danske sprintstafethold vandt 
sølvmedalje ved VM og guldmedalje ved World Games (sidstnævnte svarer til et OL for 
de idrætsgrene der ikke deltager ved OL) 

• I 2017 vandt klubben ved DM'er 8 guld-, 3 sølv- samt 4 bronzemedaljer. Michael 
gennemgik listen med alle vundne medaljer 

• Medlemstallet var ved udgangen af 2017 på 171 medlemmer. Dette er 9 færre end året 
før, men dækker også over at kassereren systematisk har gennemgået medlemslisten 
og enkelte herved har kunnet slettes fra medlemslisten 

• Aktivitetsniveauet, målt på antal starter, har været på niveau med tidligere år 
  
Sluttelig nævnte Michael de mange arrangementer som vi i klubben er ansvarlige for i 2018. Af 
de større kan nævnes Danish Spring i marts, SMUK Kvindeløb i september og DM Nat i 
oktober. 
 

 

4) Regnskab for 2017 

 

Max gennemgik kort det på forhånd udsendte årsregnskab for 2017. Samlet blev der et 
overskud på knap 29.000 kr., hvor der var blevet budgetteret med et underskud på ca. 40.000 
kr. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
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5) Behandling af indkomne forslag 

 
Ingen forslag var indkommet rettidigt. Michael varslede at bestyrelsen i nær fremtid vil komme 
med forslag til specifikke vedtægtsændringer. 
 
 
6) Budget 2018 

 
Eternitplader på taget er i dårlig stand og det regner gennem taget. Der er indhentet tilbud på 
ca. 133.000 kr. for udbedring af dette. Ca. halvdelen kan dækkes af kommunen, dvs. klubben 
skal netto betale ca. 60.000 kr. Bestyrelsen anbefaler at alt arbejde udføres af håndværkere, 
således at klubmedlemmers indsats i stedet kan bruges på de mange løb vi skal arrangere i 
2018. Der var blandt deltagerne bred opbakning til denne anbefaling. 
 
Bestyrelsen anbefaler (og der er budgetteret med) at betale sig fra rengøring. 
 
For så vidt angår eliten er der afsat 30.000 til især Andreas, Rasmus Møller Jess samt TC-
træninger. 
 
Løbsafgifter for børn og ungdom betales nu indtil de er 25 år (mod hidtil 20 år). 
 
Penge afsat til gymnastiktræning (under træningsudvalget). 
 
Der budgetteres med et underskud på ca. 60.000. Det kan bemærkes at der også i tidligere år 
er budgetteret med underskud, men at resultatet oftest er endt langt bedre. 
 
Det besluttedes at fastholde de nuværende kontingenter for enkeltmedlemmer (senior 700, 
junior 480), familier (1400) samt passive medlemmer (300). 
 
 
Særpunkt: Temadrøftelser om klublivet i OK Roskilde 

 
Tre temaer blev drøftet i grupper: Rekruttering, Fastholdelse samt Arbejdsdeling. Efter de 
gruppevise drøftelser præsenterede hver gruppe kort de væsentligste idéer, som kort er 
opsummeret nedenfor. 
 
Rekruttering: 
Mere promovering ved SMUK (masser af deltagere, det er en "gratis reklamesøjle") 
Fokus på nytilflyttere – f.eks. i Trekroner? 
Indslag i lokalradio 
Intensivkursus for idrætslærere, så "ambassadører" (når de er "uddannet til o-løb" kunne de 
bedre være fortalere for sporten). 
Fokus på børn – lave noget efter træning, en anden dag end tirsdag (da det ellers bliver for 
sent for de yngste på en hverdag)? 
Gratis prøvemedlemsskab for interesserede 
 
Fastholdelse: 
Checkliste som nyindmeldte "skal igennem" (f.eks. minimum 3 lørdagsløb, én fællesspisning) 
Walk-and-talk i skoven med erfaren klubkammerat 
Opfølgning på udmeldte – hvorfor melder de sig ud, kan vi lære noget af det? 
Søge at få nye børns forældre til også selv at løbe 
 
Arbejdsdeling: 
Mere vægt på succeshistorier, meget kører godt trods alt, fremgang i aktivitetsniveau 
Måske hellere prikke folk end at sende "upersonlige" mails ud efter arbejdskraft 
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Inddrage nye medlemmer som føl eller partner i arbejdet, f.eks. lørdagsløb (så det vises at det 
ikke er så besværligt) 
Gøre det til del af mentorordning at skulle igennem bestemte ting (herunder stå for lørdagsløb) 
 
 
7  Valg af bestyrelsesposter og revisorer 

 
a 
Formand og sekretær genvalgt. 
 
b 
Ane (som næstformand) og Max (som kasserer) er ikke på valg og forbliver således på deres 
respektive poster. 
 
c 
Materiel: Aftale om at Mogens vil overtage SI m.v. fra Per er i gang. 
Klubhus og øvrigt materiel: Ikke besluttet. 
 
Træning: Janne 
Elite: John 
Bredde og Rekruttering: Caroline 
Næstformand: Ane (er desuden alm. medlem af klubhusudvalg) 
 
Kommunikationsudvalg: Jytte, Birthe, Hanne, Janne 
 
Bestyrelsen påtager sig at rykke udvalgene for at organisere sig. 
 

d 
Revisorer: Mogens Bruun og Finn genvælges. 
 

 

8 Eventuelt 

 

Caroline efterlyste idéer til indlæg til klubaftener. 
 
John Tripax foreslog at klubtrøjer bør gives til de mindste nye, som motivation. Anja ansøger 
gerne DSV om støtte til dette. 


