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REFERAT 

 
1. Valg af dirigent og referent. 
Hans Erik Larsen 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. 
Bent tilføjer: Vi er ved at få uddannet nye korttegnere. Nye arealer i Trente Mølle. 
Morten L: Kommunen har fornyet sponsoraftalen for 2 år med 20.000 pr. år. Nu gælder den ikke 
kun for eliten, men kan også bruges i bredere forstand. 
Bestyrelsen har besluttet at den fordeles således 15.000 til eliten og 5.000 til rekruttering. 
Lotte: Kortudvalget er ved at konvertere relevante kort til en hel ny sprintnorm. 
Morten L: På DOFs opfordring til at klubberne om at lave et løb i forbindelse med Danmarksind-
samlingen den 31/1 markedsført via Facebook, lavede vi et løb men p.g.a. meget dårligt vejr kom 
der ikke rigtig nogen, men vi fik 4 mailadresser på interesserede nye.  
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
Kasseren gennemgår det omdelte regnskab. 
Der blev spurgt til det nye låsesystem med kode, til klubhuset. Det har kostet knap kr. 11.000,00. 
 
4. Behandling af indkommende forslag. 
Ingen indkomne forslag 
 
5. Fastlæggelse af planer og budget, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Budgettet blev gennemgået af kasseren og bestyrelsen foreslår 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 
Kurt P synes der er mange penge i likvide midler. Det skulle nødig være en sparekasse 
Kontingentet blev vedtaget. 
 
6. Valg af bestyrelse i lige år: 
a) kasserer:  Helle Andersen blev genvalgt. 
b) bestyrelsesmedlem 2: Uffe Møller blev nyvalgt. 
c) bestyrelsesmedlem 3: Søren Klingenberg 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. 
Bent holdt mindetale om Børge Jørgensens død. 
Kurt P orientere om hans og Sørens møde med Bikubefonden (ifm. politiløbet). De er meget posi-
tive over for at åbne alle deres områder for vores brug. Det åbner op for mange nye muligheder. 



Træningsudvalget er allerede begyndt at planlægge med det. I den forbindelse fik de at vide at Bi-
kubefonden havde købt ”sommerhuset” og Kurt filosoferede lidt over om ikke det kunne blive det 
nye klubhus for klubben.  
Morten: Det er negative nyheder om nybygningen af klubhus, med alle de afslag fra fonde m.m. 
Området omkring klubhuset der kan bruges til O-løb er blevet halveret med de nye Mountainbike-
baner. Mountainbikebanerne er mere eller mindre lukket for alm. publikum, når de bruges og det 
bliver de næsten hele tiden. 
Bestyrelsen spørger om vi skal ændre klubmesterskabskasserne så det ligner OO og Svendborg. 
Det kunne forsamlingen godt bakke op. 
Man mente så også at pokalerne havde overlevet sig selv og burde afløses af noget andet. 
Rekruttering: Søren og Ethna skal op og se hvordan de gør i Silkeborg OK, til bedsteforældredag. 
Der skal laves et møde hvor vores klubkonsulent fra DOF, Nina Hoffmann, samt repræsentanter 
fra OO og Svendborg skal med. 
 
Bent afslutter generalforsamlingen, og vi gik over til kaffen. 
 
 
Referent: Kurt Laier Andersen 
 
 
 
Dirigent: Hans Erik Larsen:  


