
 

 

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Orienteringsklub  

torsdag den 17. juni 2021 

14 medlemmer var mødt frem. 

 

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

 

2. Bestyrelsens beretning  Beretningen blev læst op. Den kan læses på hjemmesiden. 

 

3. Fremlæggelse af Regnskab for 2020. 

 Anita fremlagde regnskabet som blev taget til efterretning. 

 

4. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet forblev uændret. 

 

5. Fremlæggelse af budget for 2021 Budget og regnskab kan ses på hjemmesiden 

 Overskud fra vintertræningsløb har vi (som også Odense og Fåborg) besluttet at give til DOF.  Den 
varslede ekstra afgift  til DOF p.g.a. corona bliver ikke aktuel, da DOF har modtaget  mange frivillige 
indbetalinger. 

 Jess lægger et opslag på hjemmesiden om bestilling af klubtøj 

 

6.  Behandling af indkomne forslag 7. Ingen forslag var indkommet 

 

87.  Information omkring: 

 Skovstrategi i Svendborg kommune.  Link 
 Kommunen har lavet en skrivelse om en ny Skovstrategi. Torben fortalte bl.a om punktet. 
 Skoven inddeles i forskellige zoner. Fx stillezoner og nøglebiotop områder. Her må vi ikke  løbe 
på tværs af stierne. Eksempler herpå er øst spidsen af Hallingskoven, og en del af  Sofienlund og små 
skovene i Svendborg Øst. 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4650_5962177/bilag_3_-_bilag_3_skovstrategi_for_de_kommunale_skove.pdf


 Det kolliderer med vores brug af skoven. Hvor vi må fx placere poster. Tanken er at vi   indtegner 
forbudte områder på kortene.  

 På klubbens hjemmeside vil der komme et link til kommunens skrivelse om skovstrategi. 
 

Trail center  
DIF har sat gang i projektet. Der er 4 lignende projekter i gang i andre kommuner. Her i Svendborg er 
det et kæmpe stort ambitiøst projekt om ombygning af Stråhytten til et mødested med mange 
forskellige faciliteter for skovens brugere. 
Hvis den bliver bygget vil det være et super start og mål sted for o-træning.  

 Torben er med i bestyrelsen. På DIF`s hjemmesiden kan der læses mere om planerne. 

 

9.  Valg af næstformand og kasserer  Næstformand Annette og kassere Anita fortsætter. 

10.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  Per, Jes, Bjørn, Lene, Torben og Leila fortsætter. 

11.   Valg af Suppleanter  Helga og Ole blev genvalgt 

12.  Valg af revisor + revisorsuppleant.  Revisor Pahuuse og revisorsuppleant Gitte blev genvalgt. 

 

13.  Eventuelt - herunder kåring af årets medlem. 

 Ole Axelsen blev kåret som årets medlem. Se hele beskrivelsen på hjemmesiden. 

 

 Jes og Leila fremlagde følgende oplysnings punkter: 

 Der bliver afholdt sommerferieaktivitet for kommunens ungdom.  Ebbe og Marius står for et 
 arrangement med o-løb i Hallingskoven 

 Jess har kontakten til MTBO-klubben.  Vi vil gensidigt give plads til hinanden og bl.a.  orientere om 
eventuelle store arrangementer i skoven.  

 På Tirsdag arrangerer Svend sommerferie afslutning med løb på nye kort ved Vester  Skerninge 
FriSskole og Ulbølle IdrætsefterFriskole. Husk tilmelding via link i beskeden på hjemmesiden af  hensyn til grill. 

 Klubhus rengøring bliver 17/8. Sæt kryds i kalenderen. 

 Datoerne for Fåborg 3-dages er klar. Det bliver 19., 24. og 26. august 

 Den 4., 5. og 6. juni 20221 arrangerer vi sammen med Odense og Fåborg Fynsk sprintcup (i  Ringe) 
og DM-sprint i Odense. Vores planlagte Fynsk Sprint Cup-løb i Rudkøbing udsættes til  20232 i forbindelse 
med evt. løb på Ærø 



 Fåborg har startet en ny tradition " Fynsk vinterlang ".  Andre fynske klubber er velkomne til   at 
byde ind på arrangementet. 

 Bestyrelsen har foreslået en klubtur i forbindelse med DM-lang og stafet 18.-19. september i  Stråsø 
og Blåbjerg. Af hensyn til bestilling af overnatning vil der snarest blive lagt tilmelding  på hjemmesiden. 

 

Referent, Annette 

 

 

 

  


