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REFERAT 

 
1. Valg af dirigent og referent. 
Vagn Sørensen blev valgt til dirigent og Kurt Laier Andersen til referent. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. 
Den skriftlige beretning fra bestyrelsen var sendt ud på forhånd. 
Da generalforsamlingen afholdes 7 måneder senere end normalt p.g.a. corona, dækker 
beretningen over både 2020 og 2021 til dato. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
Kasseren gennemgår det omdelte regnskab. 
Der var et spørgsmål om kontingentreduktion p.g.a. af nedlukning fra Tirsdagsholdet. 
Formanden svarede at udgifterne til klubhuset ikke var mindre, tværtimod, og udgifterne til 
klubhuset pr. medlem svarer til et passivkontingent. 
Der var kommentarer om at det var et flot regnskab efter at have været nedlukket det 
mester af tiden. 
 
4. Behandling af indkommende forslag. 
Der var forslag fra Tirsdagsholdet omkring nøgler til klubhuset. 
Efter lidt debat, hvor det kom frem at der fra næste uge ville blive sat kodelås på bag-
døren, som alle der har behov kan få, trak forslagsstillerne deres forslag. 
 
5. Fastlæggelse af planer og budget, 
samt fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Da generalforsamlingen har været udsat i 7 måneder p.g.a. corona har bestyrelsen set sig 
nødsaget til at fastsætte budget og kontingent denne gang. 
Budgettet blev gennemgået af kasseren og de havde fastsat uændret kontingent, som er 
Senior: kr. 500,00 (21-) 
Junior: - 300,00 (-20) 
Familie: - 900,00 (Far, mor og børn op til 16 år) 
Passiv: - 225,00 
Og da en stor del af året allerede er gået kan man se at resultatet bliver bedre end 
budgetteret. 
 
6. Valg af bestyrelse i ulige år: 
     a) formand:  Bent Mikkelsen blev genvalgt. 
     b) bestyrelsesmedlem 1: Anja Hedemann blev genvalgt. 
 
7. Valg af 1 suppleant.  
Johnny Rosenkjær blev genvalgt. 
 
8. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant. 
Frank Petersen og Ervin Erhorn blev genvalgt som revisorer. 
Morten Heidtmann Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 



9. Eventuelt. 
Forslag fra Erik Ljungdahl til debat om rekruttering er trukket fra Erik, da han kun ville 
fremsætte det hvis han selv havde været tilstede. 
 
Morten Lassens indlæg til debat blev kommenteret/diskuteret meget. 
Udpluk fra debatten: 

- Det er faldet bestyrelsen for brystet at Morten til sidst i sit indlæg antyder at 
bestyrelsen ikke er engageret i klubbens arbejde. 
Dette var generalforsamlingen ikke enig med Morten i. 
Der var enighed om at der blev lavet det der var hænder/kræfter til. 

- Aksel mente det var forkert at børnene ikke længere kom ud og prøvede kræfter 
med orienteringen på egen hånd ved skolearrangementer. 

- Uffe mente at man nok kunne orientere bedre (f.eks. på hjemmeside/Facebook 
mm.) om sporten til nystartede. 

- Det er vigtig med rekruttering og vi skal ikke være bange for at kikke nye veje. 
Vi skal måske prøve Mini-O, der dog vil kræve at der er nogle der er klar til et langt 
træk med mange dage efter hinanden. 

- De arrangementer vi laver for andre, såsom skoler, firmaer m.m. giver aldrig nye 
medlemmer til klubben. 

- Der blev fortalt om nye tiltag fra andre klubber. – Samme tid og sted hver uge for 
nye er en god ting. 

- Hans Erik ville meget gerne ændre fremgangsmåde på hvordan man trækker på de 
ældre, men det kræver at de kommer med udmelding om hvor meget de vil hjælpe. 
Ellers må de regne med at blive spurgt igen. 

 
Referent: Kurt Laier Andersen 
 
 
 
Dirigent: Vagn Sørensen:______________________ 


