
Referat af Farum Orienteringsklubs generalforsamling tirsdag den 21. februar 2022  

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset 19:30 – 21:30. Der var 23 fremmødte. 

1. Valg af dirigent 

Ole Christiansens valgtes til dirigent, og begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 

Anette Holm tilbød sig som referent og Masha Semak og Bodil Kliem tilbød sig som stemmetællere. 

Der var ingen indsigelser. 

3. Formandens beretning 

Læs den spændende beretning andetsteds på hjemmesiden. 

Spørgsmål til beretningen fra medlemmer: 

• Hvem består eliteafdelingen af pt? Lars V. Jørgensen svarede, at den består af en løber i D16 og to 

i H21. 

• Hvad er bestyrelsens holdning til Skovmarens fremtid? Bestyrelsen anbefaler, at vi fortsat 

arrangerer løbet, så længe det giver et betydeligt tilskud til elitearbejdet. Der er mange 

motionsløb som i lighed med Skovmaren oplever faldende tilslutning. Der bør annonceres mere 

og på nye måder. Et medlem foreslog at løbet afholdes for firmaer om aftenen a la DHL. 

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab (v/kasseren)  

Årets resultat var et lille overskud på ca. 5000 kr. Læs regnskabet på klubbens hjemmeside. 

Regnskabet blev godkendt 

5. Godkendelse af budget og kontingent 

Budgettet blev godkendt, med den bemærkning, at bestyrelsen blev opfordret til at budgettere med et 

underskud og bruge af formuen til klubudvikling, klubaktiviteter, tilskud til klubture og -sommerlejr. 

Således besluttedes det, at der skulle afsættes 10.000 kr. til sociale aktiviteter såsom tilskud til klubtur, 

så der budgetteres med et underskud på 15.000 kr. Det blev også foreslået at give tilskud til klubtøj og 

deltagelse i divisionsmatch, men disse to forslag vandt ikke gehør. Mht indkøb af nyt lærred til 

klubhuset blev det foreslået at ansøge Farum OK’s venner asap, og mht tilskud til klubsommerlejr i 

2024 at ansøge ”Vennerne” om et beløb i størrelsesordenen 10.000 kr. 

Bestyrelsen havde foreslået en kontingentforhøjelse for 2024. Denne blev nedstemt med 15 stemmer 

imod, 4 for og 4 blanke, dermed forbliver kontingentet for 2024 som i 2023. Medlemmerne 

foretrækker at bruge af formuen til at dække et evt. underskud i regnskabet de kommende år. 

6. Indkomne forslag 

Ingen. 

7. Valg til bestyrelsen 

Peter Reinholdt, formand, ikke på valg 

Bodil Karlsmose Kliem, næstformand blev genvalgt 

Steen Stausholm, kasserer, genvalgt 

Medlem A: Jens Korsholm, genvalgt 



Medlem B: Klaus Nielsen, ikke på valg 

Medlem C: Jens Karlsmose, genvalgt 

Medlem D: Mette Hørlyk, ikke på valg 

Medlem E: Masha Semak nyvalgt 

Medlem F: Jesper Damgaard nyvalgt 

Kit Lang Jørgensen havde ikke ønsket genvalg. Generalforsamlingen takkede Kit for hendes store 

arbejde i bestyrelsen. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Lone Gamble blev foreslået som suppleant. Lone har siden bekræftet sit valg. Bestyrelsen bemyndiges 

til at udpege endnu en suppleant. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Ole Christiansen og Holger Karlsmose modtog genvalg. Ole Gold modtog genvalg som suppleant. 

10. Eventuelt 

1. Bestyrelsen ønsker at udmelde klubben af Furesø Kommunes Idrætsråd, da der ingen aktiviteter er. 

Idet dette kræver en vedtægtsændring, må bestyrelsen stille forslaget på næste generalforsamling og 

dernæst indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ifm det følgende bestyrelsesmøde. 

2. Bestyrelsen afholdt i januar et bestyrelsesseminar for at få tid til at drøfte mere langsigtede 

perspektiver og nye tiltag. Der blev fokuseret på 4 områder: 1) Frivillige, 2) Fællesskabsfølelse og 

klubsammenhold, 3) Rekruttering modtagelse og fastholdelse samt 4) Kommunikation. Arbejdet 

udmundede i en Handlingsplan, som kan læses på klubbens hjemmeside. Flere medlemmer udtrykte 

ros til bestyrelsen for oplægget. Der blev stillet spørgsmål om medlemstallet. Der er pt ca. 6500 

medlemmer i DOF og 184 i Farum OK (i FOK flest 40-59-årige).  

3. Medlemmerne blive opfordret til at melde sig som mentorer for nye medlemmer, og der vil blive 

afholdt mentoraftener. Alle medlemmer opfordres til at medvirke til at inkludere nye medlemmer. 

Kommunikation udadtil skal måske forgå på andet end Facebook, fx. Instagram. 

4. Bestyrelsen vil udsende et skema til medlemmerne, hvor man opfordres til at melde tilbage, hvilke 

aktiviteter man gerne vil stå for/hjælpe med. Det blev foreslået, at der udloddes en stor præmie for at 

nudge medlemmerne til at udfylde skemaet. 

5. Kai fik fiduspokalen (til låns i 1 år) som tak for alle sine aktiviteter for klubben. 

6. Der blev nedsat et udvalg bestående af Lone Gamble, Lars V. Jørgensen og Anette Holm til at 

arrangere en klubsommerlejr til Gdansk i Polen sommeren 2024. 

7. Der genindføres klubmesterskaber i 2023. 

8. Bodil Kliem oplyste, at der nu er klubtøj fra Eleven til salg. Kontakt Ole Gold på 

olegold@post.6.tele.dk, hvis du ønsker tights, buf, trøje mm. Prisliste for klubtøj på hjemmesiden. Det 

vil også snart blive muligt at bestille klubovertrækstøj, nylontøj mm fra Trimtex. Mere herom følger i 

Nyhedsbrevet. 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

 


