
 
 

 

Referat af generalforsamling 
I Svendborg Orienteringsklub 26. feruar 2019 

(18 medlemmer var mødt frem) 
 
 Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Uffe blev valgt som dirigent, Annette som referent. Indkaldelse og dagsorden godkendt. 
 

2. Bestyrelsens beretning for 2018 
Beretningen har været lagt ud til gennemlæsning. Der var enkelte kommentarer bl.a.om 
ungdommen. Klubben opfordres til at søge ungdomsmidler hos Skovkarlene. 
Vi har p.t. 2 ungdomsløbere, som Jes træner. Måske dukker der senere kammerater op. 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 
Anita fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent 2019 
Klubben foreslår, at vi fastholder kontingentet, da klubben har en rimelig økonomi. 
 

5. Fremlæggelse af budget for 2019 
Budgettet blev godkendt. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
(I følge vedtægterne skal forslag til behandling under pkt. 6 indgives til bestyrelsen senest 2 uger 
før generalforsamlingen). 
Der blev foreslået at datoen for vintercup ikke falder sammen med kursus hos DOF-akademiet. 
Vintercup kunne flyttes til søndag samme weekend. Ingen havde indvendinger, så vi håber, det 
lader sig gøre. 
  

7. Valg af næstformand. 
Annette blev genvalgt. 
 

8. Valg af kasserer. 
Anita blev genvalgt. 
 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Per (træningsudvalg), Svend (kortudvalg), Lene (arrangementudvalg), Torben (skovkontakt) og 
Bjørn (meningt medlem) blev genvalgt. 
Jes blev foreslået som nyt medlem. Han takkede ja. Velkommen til Jes, som I forvejen bl.a. er 
ungdomstræner, en slags pressekontakt og klubbens reklamespreder på facebook. 
 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Helga og Uffe blev valgt. 
 

11. Valg af revisor 
Torben Pahuus valgt som revisor og Gitte som revisorsuppleant. 
 

12. Eventuelt, herunder kåring af årets medlem. 



 
Årets medlem. 
Sidste års medlem Jes fremlagde indstillingen. Lene Banke blev årets medlem. 
Årets medlem er den, der sørger for det sociale i klubben. Bl.a. årets påsketur, tovholder på 
klubhusrengøringen, julefrokost og grillen til afslutningen af 5-daws. Og ikke mindst kendt for 
hendes unge sind og glade væremåde.  
 
SupportEnergi. 
Leila reklamerede for SupportEnergi som støtter klubben. Det giver ca. 100 kr per kunde. Alle kan 
være med også firmaer. 
 
Trænere til klubbens træningsløb. 
Leila efterlyste trænere til forårets løb. Kalenderen er tom. Flere meldte sig og det bliver sat I 
kalenderen. Ungdomsløberne vil evt. gerne starte 17.30 
 
Husk at materialer til skilte m.m. ligger hos Bjarne – det skal sikkert bruges I Lohals. 
 
Facebook m.m. 
Jes orienterede om brugen af facebook som reklame. Vi har haft et godt kursus for klubbens 
medlemmer. Han opfordrede medlemmerne til at like og kommentere p.g.a. reklameværdien 
Firmaer kunne blive klubsponsorer gennem facebook. Ved o-løb arrangementet for nylig med start 
fra Kvickly-Centrum, fik 5000 personer reklame via facebook. 
En Instagram-profil er oprettet til Svendborg Orienteringsklub. 
Klubbens hjemmeside er for medlemmer og face-book er for at få nye medlemmer. 
 
Klubben blev opfordret til at lave o-løb I forbindelse med DGI-landsstævnet I Svendborg 1. uge i 
juli 2021. 
 
Bjørn opfordrede medlemmerne til at deltage I eller bare overvære DM-nat løbet I Holstenshus. 
Der bliver speekning og track-track. 
 
Årets 5-daws 
Der mangler en banelægger den 21. maj, Bent Poulsen blev foreslået. Ole står som back-up. 
Planen er: 23. april I Slæbæk med Jes som banelægger, 30.april I Kirkeby Øst ved Svend, 7. maj I 
Lakkendrup ved Gitte, 14. maj I Gudme ved Svend og 21. maj I Halling ? 
  
Klubmesterskab 2019 og Fynbokarussel 
I år er det Svendborgs tur til at arrangere klubmesterskaber for Odense, Fåborg og egen klub. 
Fynbokarussel bliver 3. september evt.  Halling. 
 
JFM 
I Lohals arrangerer Svendborg 17.-18. august JFM-stafet og lang. Her har vi brug for mange 
hjælpere. Det er et fælles arrangement sammen med Fåborg og Odense. Der bliver åbnet en 
hjælpertilmelding på O-fyn. Vi har skolen til overnatning. 
 
 
 
 Referent 
 Annette 
 
 

 
 
 

 


