
Referat af generalforsamling 
Søndag den 17. februar 2013 

 
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog Anne Grete Swainson som dirigent og hun blev valgt. 

Hun startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
2. Godkendelse af formandens beretning for 2012: Dan beretning fremlægges og findes i 

fuld version andetsteds i bladet. Beretningen godkendes og efter beretningen blev fremvist 
folderen som er udarbejdet til ansøgning om WMOC 2016 og Dan kunne fortælle at der nu 
kun er 2 lande tilbage i slutspillet om hvem der får tildelt arrangementet det besluttes 
under VM i Finland i juni. Niels Landsperg stillede spørgsmål til mandskab hvordan vi ville 
få mandskab til så stort arrangement og Tim og Dan forklarede at vi ikke selv skal stå for 
det hele, man forventer at inddrage flere nordsjællandske klubber. 

3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2012: Inger gennemgår regnskabet og har 
bemærkninger til overskuddets størrelse i forhold til budgetteret, men især ekstra 
indtægter fra Skovmaren, som vi ikke havde budgetteret med og Heino Fall gav større 
overskud på grund af det også var en afdeling af Sluchcup. Der er brugt færre penge i 2012 
da der kommer nogle regninger i det nye år som vedrører gammelt år, disse har man også 
medtaget i budgetteret med i 2013. Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag: Der er kommet forslag fra PR-udvalget om de ønsker at 
klubbladet bliver i papirudgave og udsendt til klubbens medlemmer, da de mener, at der er 
for få som læser det på nettet og PR-udvalget tror at flere så vil læse bladet. Forslaget 
godkendes dog med at det kun udsendes et blad til hver familie og man kan selvfølge sige 
at man ikke ønsker at modtage bladet, så der ikke bruges unødige penge. 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent 2013: Budgettet blev 
fremlagt af kassereren og det bemærkes at bestyrelsen har budgetteret med færre 
indtægter end sidste år regnskab, da vi i 2013 afholder færre stævner.  Tim nævnte at 
pengene flyttes fra ungdom til elitebudget, men UU ´s budget er ikke faldet helt lige som 
meget som eliten er steget, men vi har i år budgetteret med håber på flere unge i  DOF´s 
elitegrupper. Niels Landsperg undre sig over at PR er nul kroner, men da vi får en masse 
gratis materiale som vi for det meste får optaget i aviserne koster disse annoncer ikke 
penge. PR har dog talt om at THOK sætter en annonce i avisen som minder om den som 
gymnastikforeninger sætter i for at gøre opmærksom på hvad der sker i klubben.  Det blev 
derefter vedtaget at ændre budgettet fra kr. nul til kr. 5.000 således at PR har lidt at bruge 
på disse annoncer. Det blev vedtaget ikke at ændre kontingentet da vi har haft et pænt 
overskud i 2012. Bestyrelsen vil til næste år forsøge at ændre strukturen i kontingentet, 
således at det bliver nemmere at gennemskue hvad det koste, i stedet for nu med de 
mange kombinationer. 

6. Valg af næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:  
1. Tim Falck Weber blev valgt som næstformand. 
2.  Inger Kirkegaard blev valgt som kasserer. 
3. Rolf Valery og Lena Wraa blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Derudover er 

Dan Haagerup forsat formand og Egon Neergaard bestyrelsesmedlem. Der 
mangler derfor et enkelt bestyrelsesmedlem som det er blevet pålagt bestyrelsen 
om at finde hurtigst mulig da ingen af de tilstedeværende ønskede at opstille.  



Det foreslås at lægges en annonce på nettet eller der indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling.   

4. Der skulle vælges 2 nye suppleanter, men ingen ønskede at opstille, så disse skal 
bestyrelsen også finde snarest mulig. 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant:  
1. Revisor Bent Larsen og Ole D. Jensen bliver genvalgt.  
2. Revisorsuppleant Ole Nielsen bliver valgt. 

8. Eventuelt: 

 Svend Mortensen opfordre til folk at melde sig til Hold og Tur udvalget, da han i 
øjeblikket er helt alene i udvalget, således at vi kan få arrangeret nogle ture. 

  Maria Weber fremsætter forslag om en klubaften med Mads Bo Pedersen om ”High 
on smoothies”. 

 Dan Haagerup konstatere at vi er blevet lidt færre medlemmer og vi kan blive bedre 
til at fastholde nye der kommer til, han forslår at vi skal genoptage weekend-
træninger i samarbejde med Vinderød Ok og at vi laver træningerne søndag morgen 
så tidspunktet er ens om det er THOK eller VOK som arrangerer.  

 Tim Falck Weber forslår at man bruger Find vej stolperne til træningerne om 
lørdagen og eventuelt genbruge tirsdags-træningerne i weekenderne. 

 Leif E. Larsen forslår at vi laver nat-klubmesterskaber før Natcup starter om efteråret, 
samt at MTB-O afholdes tidligere så vejret er bedre.  

 Tim Falck Weber forslår at der bliver lavet klubaften omkring de nye adgange til 
skovene da adgangsreglerne er lavet helt om, således alle er informeret om hvor vi 
må løbe hvilke løb i de nye zoneinddelinger. 

 Leif E Larsen opfordrede alle tilstedeværende at prøve O-løb i  Bulgarien, Leif og 
Annette står gerne til rådighed med oplysninger for dem som kunne være 
interesseret.  

 Kurt Valery rejser spørgsmål til om der stadig er ide med en ski-afdeling eller om den 
er i dvale. 

  Dan Haagerup opfordrer Dolfi til at lave en klubtur til Kroatien til sommer og spørger 
om der er interesse. Dolfi laver indlæg til hjemmeside og klubblad.  

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.15  


