OK Syd
Orienteringsløb i Grænseegnen

Referat fra generalforsamling i OK Syd
Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00 i Broagerhus
Generalforsamlingen skal normalt afholdes inden udgangen af januar, men da det på grund af
corona ikke var muligt blev det flyttet her til den 1. juni. Der var 22 fremmødte.
Formanden bød velkommen og gik derefter over til dagsorden.

1. Valg af dirigent
Finn Hove blev valgt. Finn konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af referent.
Birger Jønsson blev valgt

3. Bestyrelsens beretning
Formanden startede med at konkludere at 2020 var året med corona og DM lang og aflysning
af mange åbne løb, herunder divisions matcher. Det betød at DOF manglede indtægter på
grund af manglende startafgifter, bestyrelse besluttede derfor at give 10.000 kr. til DOF.
Træningsløb blev indledningsvis afholdt som selvtræning ved brug af faste poster.
Derefter blev det gennemført på den måde, at løberne printede kort ud hjemmefra og kunne
så løbe lørdag eftermiddag eller søndag indtil kl. 15 og efterfølgende lægge deres løb ind på
O-track.
Klubturen til Nordjyske 2 dages måtte aflyses.
Påskeløbet blev ikke gennemført, men de lejede hytter blev alligevel brugt af klubbens
medlemmer, hvor nogle få havde mulighed for at komme ud og løbe på påskeløbets baner.
Grænsedyst blev aflyst, det var der ellers blevet set frem til, da det var100 året for
genforening.
DM lang blev gennemført med restriktioner blandt andet blev det delt i to, en
formiddagsstævne og et eftermiddagsstævne, med højest 500 personer af gangen. I den
forbindelse blev der afholdt et forløb i Gråsten. Vi havde over 700 starter i denne weekend.
I samme forbindelse fik vi en ny klubjakke med et godt tilskud fra Danfoss.
Formanden takkede alle som hjalp til ved DM stævnet og roste dem alle for en god indsats.
Der har været afholdt tre Sønderjyske mesterskaber, hvor klubben fik i alt syv Sønderjyske
mestre ved SM-nat, SM-lang og SM-sprint.
Klubmatch blev afholdt i Als Nørreskov, hvor Frede og Birger som sædvanlig stod for
arrangementet. Vi tabte knebent til HTF.
Skoleorientering er blevet gennemført i begrænset omfang, tak til Finn Hove og det øvrige
team, der står for disse løb.
Formanden nævnte at Mogens Thomsen, en af klubbens aktive medlemmer igennem rigtig
mange år, er gået bort den 15. maj efter kort tids sygdom. Formanden berettede om Mogens
bedrifter i klubben, som løber, banelægger, korttegner og planlægning i forbindelse med
terminsliste, samt opgaver i mange andre foreninger, Mogens var aktiv lige til det sidste og
han vil altid blive husket. Herefter blev Mogens mindet med et minuts stilhed. Æret være
Mogens Thomsens minde.
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4. Forelæggelse af revideret regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2020 og gennemgik tallene og uddybede
dem efterfølgende. Klubben kom ud af 2020 med et overskud.
Spørgsmål til regnskabet blev besvaret, hvorefter det blev taget til efterretning.

5. Plan for det kommende år, fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Formanden gennemgik planen for det kommende år, som vi allerede er langt inde i. Han kom
ind på følgende emner for resten af 2021:
Lørdag den 12. juni er der SM lang i Aabenraa Nørreskov med Johnni Perschke som
banelægger.
4. september 1. divisions match i Als Nørreskov, hvor Christian Christiansen og Peter Pallesen
er stævneleder.
WOC 23. oktober 2021 her skal klubben hjælpe med et arrangement i Aabenraa by, klubben
skal stille hjælper til rådighed. Michael Termansen gjorde opmærksom på at klubben havde
et følge løb samme dag og åbent for alle.
26. september 2. divisionsmatch i Frederikshåb, vi er lige nu på 2. pladsen, formanden
opfordrede til at bakke op, så vi kan holde denne placering.
24. oktober divisionsmatch som Sprint i Billund.
Budget og kontingent:
Bestyrelsens forslag til kontingent er uændret.
Johnni Perschke spurgte til budget for vedligeholdelse af find vej pæle. Finn Hove
supplerede med, at man tidligere har indkøbt nye pæle, som klubben havde betalt. Men i de
senere år er erstatningspælene sponsoreret af Skovdistriktet, så vi reelt kun har udgifter til
foldere i Aabenraaskovene ca. hver 3. år.
Kassereren så gerne der blev brugt flere penge på ungdomsløbere, men det ser lidt tungt ud
med nye ungdomsløbere.
Kontingent 2021 uændret:
• Senior aktiv: 425,• Familie på samme postadresse: 850,• Junior (ungdomsløbere): 150,• Passiv: 125,-

6. Indkommende forslag.

Bestyrelsen fremsatte en tilføjelse til vedtægternes §10 med følgende tekst:
”Såfremt der ikke kan vælges en formand, næstformand eller kasserer på en
generalforsamling kan bestyrelsen udnævne en midlertidig som varetager opgaven
indtil næste generalforsamling”
Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter vedtægterne skal der i ulige år vælges
• Næstformand: Rasmus Ejlersen blev genvalgt
• Kasserer: Svend-Erik Bertelsen blev genvalgt
• 1-2 bestyrelsesmedlemmer: Hanne Ljungberg blev genvalgt Ove Petersen ønskede ikke
genvalg, i stedet blev Peter Pallesen valgt.
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8. Valg af revisorer
Anne Marie Jensen og Kurt Hack blev genvalgt

9. Valg af revisorsuppleant
Bente Skøtt Christiansen blev genvalgt

10. Eventuelt
Formanden takkede Ove Petersen for hans indsats i bestyrelsen og overrakte ham lidt til
halsen.
Poster i skoven både lørdag og søndag med print selv:
Formanden spurgte til ideen med poster ude fra lørdag til søndag i vinterhalvåret, og der ved
sommertræning holdes fast i hvad vi gør nu.
Hanne Ljungberg synes ikke det var en god ide, får ikke nye medlemmer når det bare er
gratis at løbe.
Johnni Perschke synes det er en god ide og foreslog, at vi brugte det mere.
Helle Termansen hver weekend hele vinteren.
Rasmus sagde der var blevet talt om det i bestyrelsen, men han synes det er kedelig, hvis der
ikke er andre i skoven.
Peter Pallesen var begejstret for ideen med poster i skoven hele weekenden.
Finn Hove anbefalede at være aktiv med at få en mail adr. på de nye løber der kommer i
skoven, så vi har mulighed for at kontakte dem.
Karsten forslog at det kan være op til banelæggerne i hvert enkelt tilfælde, om posterne skal
hænge ude både lørdag og søndag.
Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.
Klubblad:
Hanne Ljungberg synes at klubbladet skal være tilgængeligt for alle og ikke kun på de sociale
medier.
Karsten Jøhnk foreslog at dem der lægger beskrivelse ud på de sociale medier også sender
det til ham, så det også kan komme på hjemmesiden.
Rasmus Ejlersen forslog et mediemail som man sender til.
Bent Petersen: Man kan lægge det op kontinuerlig på hjemmesiden, som nyhedsbrev i stedet
for at gemme det til klubbladet udkommer.
Det blev foreslået at genoplive opslagstavlen med info om rune dage og velkomst til nye
medlemmer
Bestyrelsen finder ud af hvordan nyheder og fortællinger fra klubben og klubbens
medlemmer fremover formidles til medlemmerne.
Trykning af kort:
Tilmelding til træningsløb for at undgå spild af kort.
Helle Termansen foreslog at løberne selv printer kortene.
Johnni Perschke mener ikke det er et problem at der smides kort ud.
Svend Erik synes han printer for mange kort og har derfor lidt dårlig samvittighed over for sin
tidligere arbejdsgiver, som vi har en aftale med.
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Finn mener et en ugentlig kassation af 20-30 print er et mindre problem end stivhed og
problemer med tilmelding.
Bestyrelsen finder en løsning på en evt. begrænsning af kort spild.
Onkel ordning:
Finn Hove savner onkel ordningen og vil gerne have det genoplivet, løses med to banelægger
til træningsløb.
Formanden delte nye løber i tre kategorier. Dem der kommer sammen med en kammerat
eller familie. Familie der gerne vil gå en samlet tur i skoven. Den løber der ringer og melder
til Hanne, at han/hun gerne vil ud at prøve O-løb. Det er denne sidste kategori, vi skal prøve
at fastholde.
Hanne Ljungberg mente, at vi skal have en mentor ordning, hvor det er en den samme
kontaktperson, de møder de første gange, i stedet for de møder forskellige onkler.
Johnni Perschke vil gerne prøve med noget rekruttering, for at få nogle unge ud at løbe Oløb.
Orienteringssportens støtteforening af 1982.
Finn gennemgik oprindelsen af foreningen hvori der er tre bestyrelses medlemmer.
Støtteforeningen opstod ved et større overskud i 1982 og bestod dengang af SOK, AAIG og
KOMPAS. I dag er OK Syd det eneste medlem, og OK Syds bestyrelse udpeger 2
repræsentanter til at varetage OK Syds interesser i foreningen.
John spurgte til om vi skal nedlægge støtteforeningen.
Det var bred tilslutning til at støtteforeningen fortsætter som hidtil.
Finn Hove og Birger Jønsson fortsætter som OK Syds repræsentanter i Støtteforeningen.
Mogens Thomsen har i mange år været kasserer, og Finn og Birger finder en afløser for
Mogens.
Korttegning:
Jørn efterlyste nye korttegner, som kan blive oplært.
Det blev anbefalet at gennemføre et kursus for korttegnere.
Erling Lundsgaard har tilbudt sig som korttegner.
Statistikker.
Hanne og Karsten fremlagde den årlige løbsstatistik. Statistikken kommer på hjemmesiden.
Mogens’ bisættelse
Edit fortalte at der var kommet hele 4000,- ind til den skole i Bangladesh, som hun og
Mogens har sponsoreret i mange år. Edit var meget taknemmelig for det stor beløb og viste
billeder fra skolen

Birger Jønsson
Referent

Finn Hove
Dirigent
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