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Referat fra generalforsamling i OKSyd 
Lørdag den 28. januar 2023 kl. 13.30 på Nygaard, Als 

 

Formanden bød velkommen til de 30 fremmødte medlemmer. 

 

a. Valg af dirigent 

Michael Termansen blev valgt uden modkandidat. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet til tiden jf. klubbens 

vedtægter. Hertil var der ingen bemærkninger. 

 

b. Valg af referent 

Bente Skøtt Christiansen blev foreslået og valgt uden modkandidat. 

 

c. Bestyrelsens beretning 

Formanden aflagde beretning og kom ind på følgende emner: (Hele beretningen kan 

ses på hjemmesiden) 

2022-sæsonen har være bemærkelsesværdig på mange punkter for OKSyd: 

 

Sæsonen kom i gang med Nordjysk 2-dages, som blev afholdt i Skagen. Vi stillede med 

27 deltagere og langt de fleste gennemførte. 

I marts arrangerede vi et MTB O-løb i Gråsten. Det blev gennemført som et mange-post 

løb med fælles start. Ca. 35 cyklister deltog fra både Danmark og Tyskland. Hvis nogen 

har lyst til at arrangere et nyt løb, så meld jer. 

Påskeløbet var i Silkeborgs bakkede skove. Der deltog 20 medlemmer over de 3 dage. 

Grænsedysten blev afholdt i Kollund Skov og der var ca. 160 startende løbere, mange 

fra OKSyd. Syddanmark vandt over Nordtyskland med 84-66 løbspoint. 

Vi støttede det store WOC-arrangement i sprint som sponsor og med hjælpere. 

Vi vandt ikke Vikingehjelmen i år, men til gengæld vandt Bjarne og Hanne deres klasse 

til Vikingedysten. 

Årets divisionsmatcher i 2. division blev afviklet i to runder, som var Langesø og 

Frederikshåb. Vi fik en samlet 2. plads i divisionen – takket være stor tilslutning til de 

to løb.  

 

Træningsløb: 

De ugentlige træningsløb køres i faste intervaller. Husk at træningsløbene også bruges 

til rekruttering, så tag godt imod nye. Husk også at notere navn og mailadresse på 

førstegangsløbere, så bestyrelsen kan bruge det aktivt ift. rekruttering. 

Vi har lavet ny aftale med Idrætshøjskolen Sønderborg og Adventureklubben, kaldet 

”klub i klubben”. Det betyder, at deres medlemmer kan løbe gratis med i vores 

træningsløb. Notér derfor gerne, når de deltager. 

Vi har i bestyrelsen diskuteret fleksible træningstider for at imødekomme dem, der ikke 

kan deltage om onsdagen. En mulighed er at lade træningsløbet være tilgængeligt over 

to dage. Formanden opfordrede til at komme med input under eventuelt. 
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Trøjer 

Vi fik i 2022 nye trøjer, jakker og halsedisser. Det var muligt pga. sponsorstøtte fra 

Danfoss, Linak og Stark. 

Husk at bruge klubtøjet, når vi tager til løb. 

Tak til Michael for koordinering af tøjet og til Johnni for ansøgning af sponsorstøtte. 

 

DM hold 

Årets store stævne for os var DM hold, som blev afviklet i Gråsten Skov den 9. oktober. 

Vi havde denne gang brugt en ekstern korttegner til at lave et nyt kort over Gråsten 

Skov. 

Alle deltagere blev tilbudt en foldbar kop, så der ikke var plastkrus på stævnepladsen. 

Det blev der taget positivt imod, og det bliver vores standard til stævner i fremtiden. 

Der var 650 startende løbere, dejligt vejr og kun positive tilbagemeldinger. 

Stævnet gav et lille overskud, især pga. godt salg i kiosken. 

Tak til alle, der hjalp denne dag. 

 

Rekruttering 

I slutningen af 2021 fik vi etableret en rekrutteringsplan, som skal være med til at 

udvikle klubben med flere medlemmer. I 2022 har det i høj grad været ledet af Johnni, 

men vi vil gerne i 2023 udvide med flere og forme et team. Har det interesse, så meld 

jer. 

Tak til Johnni for den store indsats i 2022. 

 

Skole OL 

Skoleorienteringen er ved at komme i gang igen og det årlige Skole OL afholdes d. 10. 

maj. Skoleholdet består af Birger, Frede, Finn og Birte, men der er plads til flere. 

 

Åben skole 

I 2022 lavede vi 11 arrangementer og 1 Skole OL 

Vi har både sprint og skovløb, og klubben får betaling for den tid, der bruges. Det er et 

godt tilskud til klubben. 

Finn er kontaktperson til skolerne og tager sig af aftaler og økonomi.  

Tak til hele holdet for en stor indsats. 

Man kan spørge, om arbejdet giver flere medlemmer. Det gør det nok ikke, men DO-F 

har nedsat en arbejdsgruppe: Fra skole til klub, som Finn deltager i. Her undersøger 

man bl.a. hvordan klubber med mange børn bærer sig ad. 

 

Turneringer & mesterskaber 

Klubmesterskab blev i år holdt ifm. HTF’s 1. divisionsløb i Stensbæk plantage. 

Sønderjyske mesterskaber: Klubben fik flere medaljer ved de forskellige løb, og vi stod 

selv for spint og stafet. 

Også ved JFM og DM har OKSyd fået rigtig mange medaljer i år. 

Tillykke til alle medaljetagere. 

 

Klubaftener 

Vi har stor opbakning til vores klubaftener – skriv til bestyrelsen, hvis der er emner, vi 

skal tage op på en klubaften. 

 

Diverse 

Vores depot på Skovvej i Sønderborg skal ryddes på et tidspunkt. Bestyrelsen arbejder 

på at finde et nyt depotrum med sikker opbevaring og nem adgang. 
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Vi har markeret os mht. synlighed både lokalt og nationalt. Der har været artikler i 

JydskeVestkysten om MTB og DM hold, og vi har været flere gange i O-magasinet. 

På facebook er vi også meget synlige, hvilket er vigtigt ift. rekruttering. 

 

Vi er godt dækket ind med de fleste funktioner i klubben. Hvis nogen gene vil prøve 

kræfter som stævneleder, så sig til. 

 

Findvej posterne i Hjelm og Gråsten Skov er blevet opdateret med nye kort og pæle. 

 

Vi prøver at finde penge til tegning af Als Sønderskov, som vi ikke har benyttet 

tidligere, da den var klassificeret som B-skov. Dette bortfalder, når flere skove bliver 

klassificeret som Urørt skov. 

 

Der er udsendt 4 nyhedsbreve i løbet af året. 

 

Til sidst takkede formanden alle i klubben, der stiller op til de forskellige opgaver, der 

skal løses i løbet af sæsonen. Det gælder alt fra banelægning til træningsløb, 

rekrutteringsarbejde på skolerne og til at bage en kage til et stævne. 

 

Diskussion af beretningen: 

Flere gjorde opmærksom på, at det er svært at ændre træningsdage. Usynligt O er jo 

også et ekstra tilbud, som man kan benytte, hvis ikke træningsdagen er optimal. 

Hanne sagde, at det er vigtigt, at man ændrer tallene i nøgleboksen ved depoterne, så 

det ikke er koden, der ses. 

 

Beretningen blev godkendt 

 

d. Forelæggelse af regnskab 

Bente gennemgik regnskabet, som viser et underskud på ca. 35.000. Året har budt på 

udgifter til f.eks. klubtøj (der blev delvist betalt af sponsorater) og udstyr til 

stævneplads. 

Finn spurgte ind til kontering af f.eks. klubture og sponsorater.  

Bente fortalte, at hun havde anvendt den kontoplan, der var brugt tidligere, men at hun 

vil revidere og udvide den, så regnskabet fremover bliver mere gennemskueligt. 

Regnskabet blev godkendt 

 

e. Planer for det kommende år og fremlæggelse af budget. 

Kontingentet foreslås fastholdt. 

Bente fremlagde budget for 2023. Budgettet viser et underskud 26.000. 

Finn spurgte ind til de lave tal for arrangementer, og den efterfølgende diskussion viste, 

at budgettet nok er sat for lavt. Bente opdaterer budgettet. 

 

Planer for det kommende år: 

Voksentræning i Gråsten den 25. februar 

 

Grænsedyst den 18. maj i Frøslev. Michael er stævneleder og Peter Nicolaisen 

banelægger. Christian Ravn står for beregning 

 

Divisionsmatch den 3. september 

Gråsten med start ved Margrethe Sø 

Stævneleder: Peter Pallesen/Hans Moos og banelægger er Bjarne Johansen. 

Banekontrol: Bent P. 
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Vores egne divisionsmatcher: 

2. april i Jelling (GORM arrangerer) 

30. april i Harte Skov (Kolding) 

17. september i Hønning (HFT) 

Desuden laver vi 5 løb som klubmesterskab 

 

SM stævner – vi afholder SM lang og SM nat. 

 

10. maj afholdes Skole OL. Tovholder er Finn og Birger, og det foregår i Gråsten for 

begge kommuner. 

 

Jukola 17.-18. juni Porvoo, Finland 

 

I 2025 har vi fået tildelt JFM i Stafet og Lang som et to-dages løb. Planlægningen er 

gået i gang. 

 

Derudover: 

23. april: DM Ultralang i Hoverdal Plantage, Herning 

19. august: JFM Stafet i Frederikshåb 

20. august: JFM Lang i Gyttegård 

10. september: DM Lang i Rosenvold (Vejlefjord N) 

 

f. Indkomne forslag 

Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen. 

Mange er aktive og vil gerne være tættere på bestyrelsen. Derfor er der forslag om, at 

bestyrelsen udvides fra 5-7 medlemmer til 5-8 medlemmer. 

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget enstemmigt. 

 

g. Valg af formand (Lige år) 

Udgår i år 

 

h. Valg af næstformand (ulige år) 

Rasmus er genvalgt 

 

i. Valg af kasserer 

Bente blev genvalgt 

 

j. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer (Lige år) 

Udgår i år 

 

k. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer (Ulige år) 

Hanne og Peter Pallesen er på valg og blev genvalgt 

Christian Ravn blev nyvalgt efter vedtagelsen af ændring af bestyrelsens størrelse.  

 

l. Valg af 2 revisorer 

Anne Marie Jensen og Svend Erik Bertelsen er genvalgt 
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m. Valg af revisorsuppleant 

Kristian Toustrup er genvalgt 

 

n. Eventuelt 

 

Hanne: 24. marts hædres danmarksmestrene i Sønderborg. Hanne sender mail ud om 

mulighed for deltagelse 

 

Karsten fremlagde statistik over træningsløb. Aktiviteten er nu på højde med før 

corona. Der er mange nye løbere med. Husk at skrive hele navnet på løberne ved 

træningsløb. 

 

Finn: Kan den ene banelægger have ansvar for de nye og evt. skygge dem? 

John: Vi overvejer at lave en ordning, så der tilknyttes en tredje person til 

træningsløbene, så velkomst og vejledning af nye løbere bliver sat i system. 

HC: God ide med lange weekender.  

Helle: God ide med fleksible mødetider (ex. lange weekender) og klubaftener, hvor vi 

kan dyrke det sociale. 

 

Omkring træningsløb, hvor posterne sættes tidligere ud/hentes senere ind: 

Det kan være langt for nogle at køre, men det er muligt at få andre til at hente poster 

ind. Derudover forsøger Birger at tilrettelægge træningsløbene, så banelæggerne ikke 

har så langt at køre.  

 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                   Bente Skøtt Christiansen   Michael Termansen 

 Referent         Dirigent 


