OK Vendelboerne
Referat fra generalforsamling
Klublokalet Højene Skole, onsdag d. 20. januar 2018 kl. 19.30
Tilstede: bestyrelsen (Kjeld Arildsen, Lene Bank, Ellen Thomsen, Susanne Arildsen, Gert Odgaard, Ann
Dissing og Hanne Bak, afbud Allan Reiche og Kirsten Holdensen) samt 20 fremmødte klubmedlemmer.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Formanden Kjeld Arildsen byder velkommen. Gro Glans vælges til dirigent. Konstaterer
generalforsamlingen er rettidigt varslet.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden gennemgår hovedpunkter i den udsendte beretning. Bl.a. omkring begrebet frivillighed,
banelæggerteams samt gennemgår klubbens kårede danske, jysk/fynske og nordjyske mestre i
2017. Kort omtale af kommende Nordjysk 2 dages med oplysning om, der specielt i beregningen
mangler hjælpere – opfordrer interesserede til at melde sig. Endvidere mangler der banelægger til
natløb d. 3. oktober 2018. Endelig bedes alle notere sig datoerne for Divisionsmatcher i årets løb: 6.
maj, 16. september og vigtigst op og nedrykningsmatchen 23. september.
Enkelt kommentar til beretning: Ros til madlaverne i forbindelse med B&U træning om tirsdagen
NB: Beretningen kan læses på www.ok-vendelboerne.dk
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kassereren gennemgår regnskabet. Udgifterne til professionel korttegning uddybes. Regnskabet
godkendes. Budget for de kommende 4 år fremlægges.
4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet bibeholdes:
Juniorer (20 år og yngre) 300,00 kr. pr. år.
Seniorer (21 år og ældre) 500,00 kr. pr. år
Familie (med samme adresse) 1000,00 kr. pr. år.
Passive medlemmer 150,00 kr. pr. år
5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
6. Valg af bestyrelse samt af formand, de år hvor denne er på valg.
Lene Bank, Susanne Arildsen, Ann Dissing og Gert Odgaard er på valg. Gert modtager ikke genvalg,
men de øvrige gør. Lene, Ann og Susanne genvælges. Formanden beretter, der har været sendt
følere ud efter potentielle nye medlemmer til bestyrelsen uden held.
7. Valg af 2 suppleanter.
Der er ikke blandt de forsamlede interesse for at stille op som suppleant.
Formanden foreslår bestyrelsen gives mandat til at finde nyt medlem til bestyrelsen + evt. 2
suppleanter. Forslaget vedtages enstemmigt.
8. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter hertil.
Poul Henning Pedersen og Henning Bak-Mikkelsen genvælges som revisorer. Svend Brøns og Jens
Rasmussen genvælges som henholdsvis 1. og 2. revisorsuppleant.
9. Evt.
Lene Bank orienterer om, der er ledige pladser i campinghytter til Påskeløb på Fanø
På opfordring orienterer formanden om, hvad NOU (Nordjysk Orienterings Udvalg) er.

Palle Sørensen foreslår, at OKV arrangerer cykel-orientering. Har 3-4 interesserede personer, der
gerne vil medvirke til at arrangere et forsøgsløb. Det pointeres af formanden, at det er vigtigt at
bevare gode relationer til Naturstyrelsen. Skagen OK har haft succes med at arrangere
cykelorientering i Bunken og Højengran.
Gert Odgaard fortsætter som redaktør af Klubnyt, opfordrer medlemmerne til at lave indlæg og
indsende fotos. Sidstnævnte kan man aldrig få nok af i klubnyt.
Peter Arildsen opfordrer bestyrelsen på næste NOU repræsentantskabsmøde, at tage
klasseinddelingen op igen. Flere differentieringer, således at f.eks. H21-49 ikke konkurrerer i
samme klasse.
Dirigenten afslutter generalforsamlingen kl. 20.45 og takker for god ro og orden.
Afslutningsvis udråbes der 3 x hurra for OK Vendelboerne. Og formanden byder de forsamlede på
et mindre traktement.
Ref. Hanne Bak-Mikkelsen

