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Referat fra OK Syds Ekstra ordinære 

generalforsamling den 22. februar 2020 
Formanden bød velkommen til de 19 fremmødte medlemmer. Valg af dirigent: Finn Hove blev 

foreslået og valgt uden modkandidat. 

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet til tiden jf. 

klubbens vedtægter, men han kunne konstatere at der ikke stod noget i vedtægterne vedr. 

varsel om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte at 

den var beslutnings dygtig. 

   

1. Valg af referent. Birger Jønsson blev foreslået og valgt uden modkandidat. 

  

2. Indkomne forslag: Der var indkommet et forslag til ændringer af klubbens vedtægter punkt 

10. Forslaget gik ud på, at der skulle vælges en bestyrelse, som derefter skulle konstituere sig. 

Michael Termansen redegjorde for forslaget og med den begrundelse at vi ikke skulle komme 

i samme situation igen, at stå på en generalforsamling uden en formands kandidat og dermed 

i situation, hvor klubben var luknings truet. 

Svend Erik Bertelsen var ikke enig i, at det er nødvendigt at lukke foreningen idet der i 

paragraf 5 i de nuværende vedtægter, står at bestyrelsen ved indtrædende vakance kan 

supplere sig frem til næste generalforsamling. Han syntes også at det er mere demokratisk at 

lade generalforsamlingen vælge formand og han henviste til en tidligere erfaring i SOK, hvor 

det ikke lykkedes at finde en kasserer ud af bestyrelsens midte. Så det bliver næppe nemmere 

at bemande posterne kun ud af bestyrelsens midte end ud af alle medlemmer. 

John Bargmeyer fremførte at en formand skal vælges af generalforsamlingen og skal også 

kunne væltes af generalforsamlingen. 

Birger Jønsson nævnte, at det måske kunne være svært, at få nogen til at stille op til 

bestyrelsen, af frygt for, at skulle overtage opgaven som formand eller kasser. 

Det fremlagte forslag blev herefter sat til afstemning og forkastet.  

 

Der var også en debat om, hvordan punkt 5 i de nuværende vedtægter skulle fortolkes, og 

bestyrelsen blev opfordret til at tydeliggøre formuleringen inden næste generalforsamling. 

Spørgsmålet er om en ”indtrædende vakance” betyder en der forlader bestyrelsen mellem to 

generalforsamlinger eller om det også gælder for manglende kandidater til valg af 

bestyrelsesmedlem ved en ordinær generalforsamling. 

 

3. Valg af formand:  

John Bargmeyer blev valgt med alle stemmer. Bestyrelsens vil udarbejde en arbejdsfordeling 

således, at formanden ikke bliver overbebyrdet med arbejde. 
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4. Evt: 

Hanne Ljungberg tilbød 2 billetter til Sønderborg kommunes fritidsfest, tilmelding til Hanne 

senest den 23. februar. 

 

Finn Hove fortalte at Skole OL i O-løb den 13. maj afholdes som ét regionalt stævne for 

skolerne både i Aabenraa og Sønderborg kommune. Der er pt. tilmeldt godt 200 elever ligeligt 

fordelt mellem Sønderborg og Aabenraa. Han fortalte også at vi mangler et par hjælpere. 

 

 

  

 

 _____________________   _____________________ 

 Birger Jønsson   Finn Hove 

 Referent    Dirigent 


