
 

  

Referat af generalforsamling i Svendborg Orienteringsklub 25. februar 2020 
 

14 medlemmer var mødt op. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Ove og Annette blev valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning for 2019 
Leila fremlagde beretningen, som havde været offentliggjort på hjemmesiden. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 
Der var bl.a. et pænt overskud fra JFM i Lohals, trods det at hjælperne blev bespis og fik overnatning betalt. 
Det giver et godt sammenhold for klubberne at arrangere stævner på denne måde. 
Bestyrelsen blev opfordret til at søge tilskud til ungdomsløbere fra Skovkarlene. Vi har Annika, 
verdensmester og meget aktiv på MTB-O. 
Vi skal huske at få tjekket hjertestarteren og få den med i skoven/byen til vores løb. 
 

4. Fastsættelse af kontingent for 2020 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og det blev vedtaget. 
 

5. Fremlæggelse af budget for 2020 
Bestyrelsen husker at få vedligeholdelse af hjertestarteren på budgettet, som blev gedkendt. 
 

6. Behandling af indkomne forslag (Ifølge vedtægterne skal forslag til behandling under punkt 6 
indgives til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen) 

Hanne og Bjarne foreslog at medlemmerne løber gratis til Sydfyns 5-daws. Mange af klubbens medlemmer 
gør et stort stykke arbejde i forhold til at forberede og afvikle løbene. Bestyrelsen bakkede op og forslaget 
blev vedtaget. 
 

7. Debat: Skal vi have en klubtur til efteråret? 
Forslag: 29-30/8 DM mellem og Midgårdsormen, 12-13/9 DM stafet og lang, uge 43 Bornholm 
Medlemmerne blev enige om at det ville være bedst i forbindelse med en divisionsmatch. Vi afventer 
fastsættelse af efterårets divisions placering. 
 

8. Valg af formand 
Leila blev enstemmigt genvalgt 
 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Svend havde meddelt at han ikke genopstillede til bestyrelsen. Han har heldigvis lovet at fortsætte med 
kortarbejdet. Vi siger stor tak til Svend for det kæmpe arbejde han har lagt i klubben gennem årerne og med 
hele 38 år som medlem af bestyrelsen. 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer Torben, Per, Bjørn, Lene og Jes blev genvalgt (Anita og Annette ikke på 
valg). 
 

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
Helga og Ole blev genvalgt. 
 

11. Valg af revisor 
Torben Pahuus blev genvalgt med Gitte som suppleant. 
  

12. Eventuelt – herunder kåring af årets medlem 
Årets medlem var ikke svær at finde. Vedkommende yder en stor arbejdsindsats med indkaldelser og 
deltagelse og referat af mange møder i orienteringregi. Hun/han deltager også altid med det praktiske med 



kagebagning, klubhusrengøring osv. og deltager i mange løb både lokalt, rundt omkring i landet og i Sverige. 
Og der stilles ofte op med mand, børn, svigerbørn, børnebørn og hund. Leila blev kåret - Stort tillykke. 
 
Æresmedlem: Vi har i bestyrelsen besluttet at udnævne Svend til Æresmedlem i klubben. Det har han vel 
fortjent. Svend har i 38 år siddet i bestyrelsen, tegnet og holdt vores kort ajour, deltaget i skolearrangementer 
(når vi andre var på arbejde), lavet utallige o-baner, deltaget i planlægning af stævner og meget mere. 
Vi håber stadig i mange år at kunne trække på Svends ekspertise og hans store kendskab til kort. 
Tusind tak Svend for din indsats indtil nu. Svend modtager et fad med indgravering og frit medlemskab af 
klubben. 
 
Arbejdsopgaver: Bjarne har klubbens store hvide telt liggende. Det blev ret mudret i Lohals og behøver en 
omgang skrubning. Der ligger også fliser hos Finn og Anita, som kunne lægges under campingvognen. 
Bestyrelsen finder ud af hvor og hvornår arbejdet kan laves. 
 
Klubben bliver 69 år den 27. februar, så derfor blev vi efter mødet beværtet med Anitas lækre fastelavsboller 
og lagkage 
 
Referent, Annette 
 

 
 

 
 

 

 


