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Referat 

Vedr.: Generalforsamling 

Tid: 18/2-2014 

Deltagere: 17 fremmødte medlemmer 

 

1. Bendt Frandsen valgtes til dirigent 

 

2. Anette Holm valgtes til referent og Bodil Kliem og Birgitte Skytthe valgtes      

 til stemmetællere 

 

3. Formandens beretning kan læses andetsteds på klubbens hjemmeside. 

 

4. Regnskabet blev godkendt 

 

5. Budget og kontingent (uændret) blev godkendt. Der er pt 180 medlemmer,    

 hvoraf 149 er aktive jfr. O-service. 

 

6. Bendt Frandsen orienterede om Naturstyrelsens ændringer af regler for  

skovadgang. Der er af DOF (med deltagelse af Ole Husen og Bendt 

Frandsen) blevet udarbejdet nogle ændringsforslag hertil for at sikre            

o-løberes fortsatte adgang til skovene på trods af de nye skovtyper og 

zoneinddelinger, som Naturstyrelsen ønsker at indføre.  

Konkret for Farum OK betyder ændringerne, at vi kun vil kunne bruge 

Ganløse Egede ca. hvert 2-3 år, da den foreslås at blive ”Natura 2000-skov”, 

og at Nørreskoven og Ganløse Orned vil kunne bruges som træningsskove 

med op til 150 deltagere. 

Bendt pointerede vigtigheden af at DOF bliver repræsenteret i de såkaldte 

brugerråd, der findes lokalt rundt om i landet. Der er dog kun en plads 

reserveret til samtlige idrætsklubber i hvert råd 

 

7. Der var ingen indkomne forslag 

 

8. Formand Peter Reinholdt blev genvalgt. Medlem B Kjeld Olsen og  

medlem D Ulla Rosenberg udtrådte af bestyrelsen og Klaus Nielsen og 

Bodil Kliem blev indvalgt. Som medlem E valgtes Kit Lang Jørgensen. 

De udtrådte medlemmer blev takket for deres store indsats i bestyrelsen og 

klubben generelt 

 

9. Peter Reinholdt og Steen Stausholm genvalgtes til Furesø Idrætsunion 
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10. Holger Karlsmose og Ole Gold genvalgtes som hhv revisor og  

revisorsuppleant. Bestyrelsen pålægges at finde endnu en revisor jfr. 

vedtægterne. 

 

      Evt. Status på DM-nat: alt på skinner, der mangler dog lidt mandskab. 

 

Der blev uddelt klubmesteskabspokaler til dame- og herrevinderne i 2013: 

Masha Semak og Nicolai Kliem. 

 

Branding af Furesø Kommune v. Kai: Forslag om at bestyrelsen arbejder 

med at klubben bidrager med info om de faste poster. 

 

Bestyrelsen orienterede om at klubben også vil bidrage i forbindelse med 

Skolereformen ved mod betaling at tilbyde o-løb på en hjemmeside/portal, 

kommunen udarbejder til kommunens lærere (og andre brugere). Det blev 

foreslået, at det nye sprintkort over byen (flere kort samles på et stort) bliver 

brugt til skole-o-løb. 

 

Sommerlejren 2014 vil ud over deltagelse i O-ringen også byde på fælles 

udflugter og andre fælles aktiviteter. Tilmeldingsfrist er d. 1/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


