
Referat fra FOK´s generalforsamling d. 25 -2. 2016 

1. Valg af dirigent og referent 

Frank Petersen blev valgt som dirigent Erik Damgaard blev valgt til referent. 

Frank konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via mail den 9. 

februar. 

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. 

De skriftlige beretninger er rundsendt til en del af klubbens medlemmer på mail. 

Beretningerne var ligeledes lagt ind på hjemmesiden. Referatet fra sidste års 

generalforsamling var ikke at finde på hjemmesiden, men formanden tilføjede, at 

bestyrelsen ville tilstræbe, at referaterne kom på hjemmesiden. 

Øvrige kommentarer til beretningerne  var: 

 Vi ønsker en større sammenhæng mellem hjemmeside og facebook. 

 Det er et vigtigt led for klubben, at hjemmesiden bliver opdateret. 

 Der blev talt løst og fast om det nye klubhus. 

Seniorcervice tager sig af skolearrangementer, opdaterer kort og reparerer faste poster 

mm. 

Tirsdagsholdet kunne melde om god stemning og flere nye medlemmer.  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev taget til efterretning uden mange kommentarer. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

5. Fastlæggelse af planer og budget, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslog  uændret kontingent – det blev vedtaget. 

Der er planer om klubtur til Bornholm til efteråret. 

Bestyrelsen har vedtaget at investere i Sport ident (SI) udstyr til afløsning for elektronisk 

tidtagning med emit udstyr. Vores emit udstyr vil dog fortsat blive anvendt til træningsløb i 

områder, hvor der er udsat faste poster. 

6. Valg af bestyrelse lige år. 

a) Kasserer –Helle Andersen  blev genvalgt. 

b) Bestyrelsesmedlem 2 – Laura Bøgh blev genvalgt 

c) Bestyrelsesmedlem 3- Søren Klingenberg blev genvalgt 

d) Det blev oplyst af Bent, at Johnny Rosenkjær holder orlov fra bestyrelsen det næste 

halve år samt at suppleant Morten Pedersen indtræder i bestyrelsen indtil august 2016 

7. Valg af 1 suppleant – Morten Pedersen 

Morten Pedersen blev genvalgt 

8. Valg af 2 revisorer – Lis Knudsen og Ervin Erhorn samt en revisorsuppleant – Frank 

Petersen. 

Alle tre blev genvalgt 



9. Eventuelt. 

Find vej I ved Gymnasiet d. 30 april. 

Vi afholder DM for hold i oktober 2016, og vi har DM-lang og DM-stafet 2017 i samarbejde 

med OO og Svendborg. 

 

Dirigent Frank Petersen___________________ 

 

Referent Erik Damgaard___________________ 

 

 


