Referat generalforsamlingen den 3. februar 2010
Deltagere: 17 medlemmer
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Erik Fredskild enstemmigt valgt
Referent: Michala Ankjær Dinesen enstemmigt valgt
2. Bestyrelsens beretning v. Bjørn Christoffersen:
Bjørn fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen kan læses på
hjemmesiden under ’aktiviteter’.
Bjørn lagde i sin fremlæggelse især vægt på følgende:
Tirsdagstræningens succes, hvor en pæn del af klubbens medlemmer
deltager i den ugentlige træning under ledelse af klubbens træner
René Wilhardt.
Klubben havde en vellykket og velarrangeret klubtur til Rømø, som
blev afholdt i forbindelse med oprykningsdysten til 2. division.
B-løbet og 3. divisionsmatchen i Kirkeby var et meget vellykket
stævne.
De pandelamper vi har fået sponsoreret af Tuborgfonden har gjort stor
nytte – det har bl.a. betydet, at o-træningen for ungdomsløberne nu
foregår udendørs hele året.
Et af klubbens mål er, at vi hvert år gerne vil tiltrække mindst 1
familie til klubben. Dette er også lykkes i år. Rigtig dejligt.
Klubbens træner René er blevet tilknyttet U1 som leder og er lige
blevet tildelt Bennikefadet. Stort til lykke med det og meget
velfortjent.
O-ringen 2009 tiltrak en del løbere fra klubben - vi var en pæn koloni
fra Sydfyn repræsenteret til stævnet.
Der er heftig aktivitet i klubben i forbindelse med planlægningen af DM
Sprint 2010. Stort set alle løbere i klubben vil være i aktivitet på
selve dagen den 24. april 2010.
I beretningen har træneren René Wilhardt skrevet et oplæg med
tanker og visioner omkring træningen i fremtiden i SvOK.
Formanden foreslår, at dette oplæg danner udgangspunkt for en
drøftelse under punktet evt.
Knud Erik Thomsen gør opmærksom på, at vi skal huske at søge om
klubsamarbejde med OPI if. til O-MTB.
Bestyrelsen indfører dette i Huskelisten.
Med denne bemærkning godkendes beretningen enstemmigt.
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3. Fremlæggelse af regnskab for 2009 v. Anita Lunding:
Anita gennemgik regnskabet.
Vi kom ud af 2009 med et overskud på kr. 1.436,Regnskabet godkendes enstemmigt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2010:
Bestyrelsen foreslår, at vi bibeholder kontingent fra 2009 i 2010:
Kr. 550,- for seniorer > 21 år
kr. 360,- for unge < 21 år og seniorer under uddannelse
Forslaget godkendes enstemmigt.
5. Fremlæggelse af budget for 2010 v. Anita Lunding.
Anita fremlægger bestyrelsens forslag til budget.
Budgettet godkendes enstemmigt.
6. Behandling af indkomne forslag:
Punktet udgår, da der ikke er indkommet forslag.
7. Valg af formand:
Bjørn Christoffersen genopstiller og vælges enstemmigt.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Svend Johansen genopstiller og vælges enstemmigt.
Annette Færing genopstiller og vælges enstemmigt.
Gitte Christoffersen genopstiller og vælges enstemmigt.
Jens Ibsen genopstiller ikke.
Lars Mikkelsen stiller op til valg og vælges enstemmigt.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Gitte Christoffersen var suppleant men er nu medlem af bestyrelsen.
Niels Smedegaard genopstiller ikke.
Steen Kirkegaard opstiller og vælges enstemmigt.
Jens Ibsen opstiller og vælges enstemmigt.
10. Valg af Revisor og Revisorsuppleant:
Jette Sørensen genopstiller og vælges enstemmigt.
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11. Evt. herunder kåring af årets medlem:
Der var en livlig og konstruktiv debat, som tog udgangspunkt i René
Wilhardt’ tanker og visioner skitseret i beretningen.
Drøftelserne endte i nedenstående beslutninger:
Træningsløbene torsdage/lørdage flyttes til tirsdage.
Tirsdagene bliver derved den ugentlige orienteringstekniske
klubtræningsdag. Om tirsdagene har vi hovedsageligt brugt de
skove, som vi har haft let ved at få skovtilladelse til.
De skove som er lidt sværere at få skovtilladelse til, er blevet brugt
til de træningsløb, som klubbens medlemmer på skift arrangerer (har
ligget torsdage og lørdage).
Dette betyder, at klubbens medlemmer på skift laver baner til nogle
af tirsdagstræningerne – René vil kunne bruge disse baner som
udgangspunkt til specifik træning for ungdoms- og seniorløberne. Det
betyder også, at ungdomsløberne i klubben vil komme til at træne i
andre skove end ’bare’ Hallingskov og Rottefælden. Dette vil kunne
betyde at motivationen for orienteringen bliver endnu mere forøget.
Til sidst vil det også betyde, at Jens Ibsen som i dag er hovedmanden
bag udsætning og indtagning af poster om tirsdagene vil blive
aflastet i dette arbejde.
Torsdage bliver forbeholdt decideret løbetræning uden kort.
Klubbens medlemmer styrer selv denne del af træningen.
Starttiden for træningen tirsdage og torsdage bliver den samme – kl.
17.30. Kl. 18 vil selve træningsløbet starte.
Der var stor opbakning på generalforsamlingen til ovennævnte.
Bestyrelsen, træner samt træningsudvalg arbejder på at starte dette tiltag
op så hurtigt som det kan lade sig gøre.
Der var også en livlig drøftelse af vores kalender, der ligger på
hjemmesiden. Det er ikke alle klubbens medlemmer, der er vant til at
arbejde på en computer og kalenderen kan være en udfordring at bruge,
hvis man ikke er computervant.
Bestyrelsen overvejer, om vi skal lave en klubaften med fokus på
kalenderen, hvordan den bruges, hvilken muligheder der er i den o.lign.
Knud Erik Thomsen gør opmærksom på, at kredsen har fået en
hjertestarter og foreslår, at bestyrelsen overvejer, om nogle af klubbens
medlemmer skal på udvidet førstehjælpskursus. Beredskabsstyrelsen
afholder kursus og Knud Erik mener, at SIS giver tilskud.
Bestyrelsen overvejer, hvad vi gør.
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Vi er blevet kontaktet af Faaborg OK og spurgt om vi er interesseret i at
være med til at arrangere Påskeløb 2014.
Bestyrelsen har indtil videre givet Faaborg OK en positiv
forhåndstilkendegivelse og arbejder videre med dette punkt if. til om vi
skal give en endelig tilkendegivelse.
Generalforsamlingen var positiv stemt over forslaget fra Faaborg OK.
Lars Mikkelsen og René Wilhardt vil gerne have bestyrelsen til at overveje,
om det vil være en idé for klubben af arrangere et adventurerace i 2011.
Lars og René deltog i 2009 i et race ved Blåvand og mener det vil være en
overkommelig og spændende opgave.
Bestyrelsen tager denne idé med i deres overvejelser.
Svend Johansen kåres som Årets Medlem. Svend er klubbens helt store
korttegner og har bl.a. ene og alene tegnet kortet til DM Sprint 2010. Et
stort til lykke med titlen.
Hele baggrunden for kåringen af Svend Johansen til Årets Medlem findes i
’Årets medlem’-bogen, der forefindes i klubhuset.
Tak til de fremmødte for en vellykket generalforsamling og for en livlig og
konstruktiv debat under eventuelt samt alle de gode forslag.

Referent
Michala Ankjær Dinesen
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