Referat generalforsamlingen den 3. februar 2011
Deltagere: 19 medlemmer
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Hanne Vest blev enstemmigt valgt
Referent: Michala Ankjær Dinesen blev enstemmigt valgt
2. Bestyrelsens beretning v. Bjørn Christoffersen:
Bjørn fremlagde bestyrelsens beretning.
Bjørn fokuserede i sit oplæg specielt på følgende fra den skriftlige
beretning:
• DM sprint arrangementet – det hele gik perfekt denne dag: ” lang tids
planlægning sammen med godt vejr på stævnedagen gik op i en højere
enhed, og det lykkedes os at gennemføre stævnet med en høj standard og
helt uden væsentlige fejl. Det var fantastisk at være med til, og det blev en
rigtig god dag at være medlem af Svendborg OK”

• Nyt tiltag i klubben arrangeret af René og Lars: Superlørdag. Et
spændende og meget udfordrende arrangement.
• Højt aktivitetsniveau i klubben gennem hele året. En fornøjelse at
komme til træning med spændende baner og gode oplæg fra
træneren René.
• Vi har også i 2010 haft klubsamarbejde med OPI – vi er glade for
dette samarbejde, som fungerer rigtig godt.
• I divisionsmatchen sikrede vi os fortsat deltagelse i 2. division på trods
af to 3. pladser til begge matchene.
• Hyggelig klubtur til påskeløbene i Fredericia.
• En del fra SvOK deltog i juniorverdensmesterskaberne i Ålborg.
• 4 nye sprintkort er produceret i år af Svend: Kobberbækken,
Sanddalsparken, Svendborg By samt Nyborg Vold. En super indsats
af Svend.
• Et stort til lykke til alle klubmestrene 2010.
• Hver tirsdag formiddag mødes klubbens seniorer, så der er mange
aktiviteter i klubhuset.
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• Et nyt tilmeldingssystem har set dagens lys, da vi ikke længere kan
have træningsløb liggende på o-service uden at skulle betale DOFafgift. Vores træningsløb lægges ind på det nye system, som hedder
o-fyn og alle kan tilmelde sig til træningsløbene ad denne vej.
Faaborg OK, Odense OK og Svendborg OK har oprettet deres løbere i
systemet, således at tilmeldingen for dem er mere enkel.
Til sidst fortalte Bjørn om nogle af de nye tiltag i 2011.
Bjørn sluttede af med at glæde sig over det høje aktivitetsniveau i klubben, det
gode klubsamarbejde samt vores gode samarbejde med kommune og
skovejere.
Der blev på generalforsamlingen gjort opmærksom på, at Camille Andersen
Thwaites ikke er nævnt under ungdomsløbere.
Det blev også bemærket, at beretningen mangler at nævne de nationale og
internationale medaljer klubbens medlemmer har opnået. Dette er selvfølgelig
en mangel, og Bjørn skriver et tillæg omkring medaljetagere i 2010 som
tilføjes beretningen på hjemmesiden:
• Luffe har samlet opnået sølvmedalje ved VM Masters H-70 MTBO.
• Cæcilie vandt guld ved DM i MTBO på D-20 og bronze ved DM lang
D-18
Hele den skriftlige beretning kan læses på hjemmesiden under ’aktiviteter’.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
3. Debat – Svendborg OK arrangør af store stævner fremover?
Faaborg OK har bl.a. spurgt om vi vil være medarrangør af påskeløbet i 2014.
Vi har som bestyrelse brug for at få en pejling på, hvad klubbens medlemmer
dels tænker om dette projekt og dels tænker om andre større
orienteringløbsprojekter.
Er vi som klub store nok til at kaste os ud i større orienteringsarrangementer,
kan vi, vil vi, bør vi?
En af klubbens medlemmer stiller følgende spørgsmål: Bør vi ikke som
forbrugere af de store løb i Danmark også tage en tjans som arrangør af et de
store løb?
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Efter en god debat konkluderes det, at vi som klub gerne vil være arrangører
af større arrangementer, men at det er nødvendigt, at det bliver sammen med
vores samarbejdspartnere = andre klubber på Fyn.
Dette afføder en anden diskussion, som et medlem bringer på banen: Kan
vi overleve som klub uden at indgå et endnu tættere samarbejde med de
andre fynske klubber eller er vores fremtid en samlet klub: OK Fyn?
Der findes mange modeller for en samlet klub, OK Fyn som ikke vil
skitseres her.
Det vigtige i denne sammenhæng er, at stemningen på
generalforsamlingen helt klar er, at det er ok at arbejde hen mod en eller
anden form for en samlet fynsk klub evt. som en fremtidig vision for SvOK,
og at det er vigtigt i den endelige model, at det lokale islæt bevares med
lokale arrangementer for den lokale klubs medlemmer.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2010 v. Anita Lunding:
Anita gennemgik regnskabet.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
Der blev bedt om et specifikt regnskab for DM sprint. Dette sørger Anita for
og det bliver hængt op i klubhuset.

5. Fastsættelse af kontingent for 2011:
Til orientering blev nævnt, at bestyrelsen har drøftet muligheden for en ny
kontingentstruktur evt. med mulighed for et familiemedlemsskab. Dette er
dog ikke færdigbearbejdet endnu og bestyrelsen vil derfor arbejde videre
med dette i 2011.
Bestyrelsen foreslår, at vi bibeholder kontingentet fra 2010 i 2011:
Kr. 550,- for seniorer > 21 år
kr. 360,- for unge < 21 år og seniorer under uddannelse
Forslaget godkendes enstemmigt.
6. Fremlæggelse af budget for 2011 v. Anita Lunding.
Anita fremlægger bestyrelsens forslag til budget.
Der foreslås en omlægning af løbsordningen, så der i stedet for vores
traditionelle betalingsordning for ungdomsløberne udpeges nogle specifikke
løb, som de deltagende ungdomsløbere får tilskud til. Træningsudvalget og
træneren vil sammen finde ud af, hvilke løb der skal gives rabat til. Den
nye løbsordning skal holdes indenfor rammerne af den ’gamle’ (kr. 4.000,-)
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Følgende er mulige investeringer, som bestyrelsen ønsker at foretage:
GPS’ere til korttegning, pandelamper til natløb / træning, COWI kurver til
revidering af kort – til åbne løb, ny version af Emit software. Disse
investeringer finansieres af kassebeholdningen.
Budgettet godkendes enstemmigt.
7. Behandling af indkomne forslag:
Punktet udgår, da der ikke er indkommet forslag.
8. Valg af Næstformand:
Michala Ankjær Dinesen genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Annette Færing som næstformand.
Annette vælges enstemmigt.
9. Valg af kasserer
Anita Lunding modtager genvalg og vælges enstemmigt.
10.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Svend Johansen genopstiller og vælges enstemmigt.
Lars Mikkelsen genopstiller og vælges enstemmigt.
Gitte Christoffersen genopstiller ikke, men indvilger i at varetage
opgaverne indtil bestyrelsen har fundet en afløser til
Arrangementsudvalget.
Det foreslås på generalforsamlingen, at den ansvarlige for et udvalg
udpeger 2-3 medlemmer, som sammen med den ansvarlige udgør
pågældende udvalg.
Et forslag er at inddrage ungdomsløberne mere i klubbens arbejde.
11.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Kurt Sørensen stiller op og vælges enstemmigt
Bjarne Andersen stiller op og vælges enstemmigt
12. Valg af Revisor og revisorsuppleant:
Jette Sørensen genopstiller som revisor og vælges enstemmigt.
Knud Erik Thomsen stiller op som revisorsuppleant og vælges enstemmigt.
13. Evt. herunder kåring af årets medlem:
Cæcilie Christoffersen kåres som Årets Medlem. Et stort til lykke med titlen.
Der lægges i udvalget vægt på, at årets medlem er en utrolig aktiv person i
klubben og som er en rigtig god rollemodel for de andre unge løbere. Hele
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baggrunden for kåringen af til Årets Medlem findes i ’Årets medlem’-bogen
og opbevares af Årets Medlem.
Det bliver bemærket, at klubbens største indtægtskilde efter DM sprint er
Sydfynsk 5 dages. Det foreslås på generalforsamlingen, at der udpeges en
koordinator for stævnet, som sørger for at de praktiske ting er i orden
(campingvogn, start, P o.lign.)
Jens, Jette og Kurt melder sig som koordinatorer til sydfynsk 5 dages i
2011. En stor tak for dette.
Tak slut vil referenten gerne sige tak til de fremmødte for en vellykket
generalforsamling og for en livlig og konstruktiv debat samt alle de gode
forslag.

Referent
Michala Ankjær Dinesen
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