OK Syd
Orienteringsløb i Grænseegnen

Referat fra generalforsamling i OK Syd
Lørdag d. 15. januar 2022 kl. 15 på Ahlmannsparken, Gråsten

Formanden bød velkommen til de 27 fremmødte medlemmer.
1. 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. Hertil var der ingen bemærkninger.
2. Valg af referent.
Birger Jønsson blev foreslået og valgt uden modkandidat.
3. Bestyrelsens beretning:
Formanden aflagde beretning og kom ind på følgende emner:
Nogenlunde tilbage til normalen efter corona, året startede med print selv løb, men fra april
kunne vi mødes igen.
Mange åbne løb blev aflyst og nogen blev tilbudt som print selv.
Grænsedysten blev aflyst i 2020 men gennemført i 2021 med 100 deltager.
SM lang blev afholdt i Aabenraa Sønderskov. SM sprint og SM nat blev aflyst
Til Vikingedysten stillede OK Syd med det største hold og vandt derfor vikingehjelmen.
C-løb i Als Nørreskov i september blev et fint stævne med godt vejr og mange positive tilbagemeldinger.
WRE publikumsløb i Aabenraa. Tilbud til byens borger. Hjælper til post overvågning. WOC
teamet roste arrangement.
Efterlyser frivillige til WOC, ved at hjælpe kan vi tjene penge til klubben, skal melde tilbage senest 1. februar 2022.
Første sæson med kun 1. og 2. division i Sydkredsen, vi løb i 2. division og fik en sikker 2.
plads.
To DM-medaljer: stafet guld til Hanne Ljungberg, Karsten Jøhnk og Jørn Klausen og bronze til
Hanne Ljungberg ved DM nat.
Skole arrengementer er blevet afholdt i begrænset antal i 2021.
Medlemsudvikling: 80 procent er over 40 år. Dette er en skæv aldersfordeling, og der er nedsat et rekrutteringsteam ledet af Johnnie, med henblik på at tiltrække nye medlemmer mellem 20 og 40 år.
Klublokale søgt på kasernen, det blivet et lokale vi skal dele med andre. Sønderborgdepotet
forbliver på Skovvej.
Christian Christiansen spurgte til om vi kunne få materialerum på kasernen, men det er blevet
oplyst, at kasernen ikke kan bruges til oplagring.
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Hanne foreslog at der blev monteret skabe i et eventuelt fælles klublokale på kaseren.
Formanden sluttede beretningen med at takke alle der har ydet en indsats i årets løb. Tak for i
er så villige til at stille op som hjælper.
4. Forelæggelse af revideret regnskab.
Kasseren havde en grundig gennemgang af regnskabet for 2021. Ingen bemærkninger til regnskabet, som viste et mindre overskud.
5. Budget og fastlæggelse af kontingent:
Kontingentet er uændret for 2022.
Kasseren gennemgik budgetet for 2022.
Formanden præciserede at udgifter til proffesionel korttegning bliver 30 -35.000 og det betyder at det fremlagte budget hæves med 20.000.
6. Plan for det kommende år:
26 januar klubaften omhandlende banelægning
23. februar kursus i korttegning
26 februar voksen kursus i Vejle
Klubtur til NJ 2 dages og påskeløb
MTBO løb 27 marts, hvor vi invitere klubber. Også for egne medlemmer
18 maj Skole OL
Grænsedyst i Kollund Skov stævneleder Peter Pallesen banelæger Sten Olof Jansson og Hans
Henrik Hvelplund
2. divisions matcher 1 maj i Langesø og 25 september I Frederikshåb.
Klubmesterskaber
Jysk Fynsk stafet og lang evt. klubtur.
DM hold den 9. oktober Stævneleder John Bargmeyer og Banelægger Bent Petersen. Gråstenskov tegnes af en professionel korttegner. Medie dækning og sponsor støtte ved DM hold.
Der er i 2022 fem DM stævner i Sydkredsen, der er god mulighed for at deltage.
7. Indkomne forslag
Der er indkommet et forslag fra Johnnie Perschke og Malte Johanssen omhandlende klubmesterskab, hvor der er mere konkurrence.
Johnnie gennemgik foreslaget som gik ud på at lade flere løb indgå i klubmesterskabet og udpege banemester i stedet for klassemester.
Foreslaget førte til en længere debat med forskellige forslag. Der var opbakning til hovedprincippet og det blev besluttet at bestyrelsen finder en model, det kan træde i kraft fra efteråret
2022.
8. Valg af formand (lige årstal)
John Bargmeyer blev genvalgt
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9. Valg af kasserer (ulige årstal)
Kassereren var ikke på valg, men Svend Erik har valgt at ”gå på pension” og bestyrelsen har
udpeget Bente Skøtt Christiansen frem til næste generalforsamling
10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)
På valg er Bent Petersen og Michael Termansen, de blev begge genvalgt.
11. Valg af to revisorer:
Anne Marie Jensen blev genvalgt og Svend Erik Bertelsen blev ny valgt.
12. Valg af revisor suppleant.
Kristian Toustrup blev valgt
13. Eventuelt
Formanden takkede Svend Erik Bertelsen for hans indsats som kasserer igennem i alt 23 år.
Og gennemgik hans meritter i klubben. Sluttede med at overrække en gave.
Karsten Jøhnk gennemgik løbsstatik og Christian Christiansen vandt pokalen for flest løb efter
tæt konkurrence, da der var flere der havde løbet samme antal løb, blev det afgjort på flest
løbet km.
Hanne Ljungberg fremlagde et fikst forslag til håndtering af beslutningen om at der skal være
kontrolnummer på alle poster også når der ikke anvendes SI ved træningsløb, idet det har
stor betydning for nye løbere.
Der blev foreslået flere metoder, men det er op til den enkelte banelægger hvordan det skal
udføres.
Kristian Toustrup orienterede om, at vi kun har en SI-kuffert til rådighed i øjeblikket, da flere
enheder er sendt ind, for at få nye baterier. Ventes klar til februar 2022.
Facebook. Johnnie Perschke fortalte at han har overtaget PR, Facebook, Findvej og sponsoransøgninger efter Finn. Johnnie forklarede om Facebook og gennemgik eksempler på hvordan det med fordel er blevet brugt til at kummunikere blandt medlemmer, og hvor stor betydning det har for at vise klubbens ansigt udadtil.
Sluttede med at rose Finn Hoves forarbejde vedr. det materiale han har overtaget i forbindelse med at overetagelse af klubbens facebook side.
Derfter var der længere debat om for og imod hvordan man bruger facebook kontra hjemmeside. Der var flere der udtrykte stor tilfredshed ved at kunne bruge Facebook til at kommunikere på, medens andre gav udtryk for, at dem der ikke var på Facebook, gik glip af oplysninger. Konklusionen blev at Facebook er kommet for at blive og er et vigtigt kommunikationsmiddel, men at vigtige og officielle beskeder til medlemmer skal på hjemmesiden, eller sendes
ud til alle på mail. Alt der skal på hjemmesiden sendes til Karsten Jøhnk.
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Rekruttering. Johnnie fortalte om planerne for rekruttering. Rekruttering er et fælles ansvar.
Tror på at vi kan have 10 nye aktive løbere inden udgangen af 2023 i alderen mellem 20 og 40
år. På den måde kan vi håbe på, at de kan bringe børn ind i klubben. Invitere massiv på de sociale medier. Johnnie vil holde kontakt til nye løbere jf. tidligere års drøftelser om mentorordning. Være aktiv og inspirende. Opfordring til at hjælpe nye medlemmer og tage godt imod
dem. Der var ros opbakning til Johnnie for hans store arbejde med PR og rekrutering.
Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten.

_____________________
Birger Jønsson
Referent

_____________________
Finn Hove
Dirigent
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