
 

 

Referat af Generalforsamling den 22. februar2014 
 

1. Valg af dirigent: Anne Grete Swainson blev valgt, hun konstaterede herefter at 
generalforsamlingen var rettidig indkaldt 

2. Godkendelse af formandens beretning: Dan beretter om de forskellige arrangementer 
klubbens medlemmer kan nyde godt af næsten hver uge hele året og hvor efter 
formanden takker træningsudvalget for deres store indsats.  
Derefter takkes bladudvalget for deres arbejde med udarbejdelse af seks ”Hegns Nyt” i 
2013, hvor bladet igen printes og uddeles eller sendes med post til klubbens 
medlemmer. 
Klubbens nye hjemmeside roses meget og Susanne G. Thomsen takkes for det store 
arbejde.  
Klubben har afholdt mange orienterings arrangementer i løbet af året, MTB o-løb i 
marts, SM-weekend i april, Skovcup og Sprint i maj, Skovcup-finale i juni, 
Sensommercup i august/september. Udover ovennævnte arrangementer afholder vi 
også Heino Fall Race i november, Helvede i Nord i marts og Skovmaraton i november, 
disse tre arrangementer tjener klubben rigtig mange penge på og derfor lød der 
samtidig en store opfordring til klubben medlemmer om at støtte op og melde sig som 
hjælper til arrangementerne.   
Klubben er i gang med at revidere dele af Tisvilde Hegn til blandt andet Danish Spring 
2014, derudover har vi fået tegnet Sprintkort over Tisvildeleje og Dan takkede 
korttegnerne for deres arbejde.  
Klubben vandt SM klubhold over Hillerød, og ved DM blev det til en anden plads efter 
PAN Århus. Klubben vandt igen i år den samlede medaljestatistik. 
Ungdomsudvalget lavede i år to lærings ture, en til Dresden i Tyskland samt efterårs tur 
til Blekinge, ture som også er åbne for alle klubbens medlemmer. Ungdommen klarede 
sig godt Amanda blev udtaget til Juniorlandsholdet og klarede sig godt ved EM i 
sommers, derudover har Iben, Bertram og Emil også være med på Junior holdet. U 16 
landsholdet har haft deltagelse af Nikoline Tillingsøe og hun vandt stafet-bronze ved 
EOYC i Portugal. Mini-THOK kører igen og nu med Ea og Finn Bregensøe som 
tovholdere. Klubbens medlemmer spredte deres sommerferie ture fra O-ringen i Boden 
mod nord til Dolomitterne i syd, hvor VMOC afholdtes med guld til Tenna N. Landsperg 
i Lang samt bronze til Tenna og Bente Madsen i sprint. Vi har søgt på at afholde VMOC i 
2016 i Nordsjælland men fik ikke arrangementet af IOF, men er blevet opfordret til at 
søge igen i 2018. Dan forespurgte de fremmødte om der var tilslutning til at vi forsøgte 
at søge igen og dette var der tilslutning til.   
Dan fortalte at han i 2013 har deltaget i et projekt ”Den Danske Riviera” i Tisvildeleje, 
projektet sørget for ny badebro i byen, men for os er det interessant ved at man vil 
opføre et nyt toilet hus på strandparkeringen med toiletter, vand og strøm hele året, 
hvilket vil lette vores arrangementer meget. Dan afsluttede med at takke bestyrelsen 
og udvalgene for godt arbejde samt takkede de fremmødte for deres opbakning til 
generalforsamlingen. 
 Beretning blev herefter godkendt 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 2013: Inger Kirkegaard gennemgik 
regnskabet som herefter blev godkendt. 



 

 

4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen fremsatte forslag om at udnævne 
Annette A. Hansen og Maria Weber til æresmedlemmer, da de begge til trods for de 
ikke selv har mulighed for at løbe, yder et meget stort stykke arbejde i klubben. 
Udnævnelserne blev godkendt med applaus og blomster. 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2014: Inger Kirkegaard 
gennemgik budget og Tim Falck Weber uddybede ungdommens og elitens budgetter. 
Der blev spurgt til manglende sponsorater og Tim forklarede at det var meget svært at 
få penge ud af Handelsbanken som tidligere har sponseret os, vi har i 2013 ikke fået de 
penge som vi mener vi er blevet lovet, der arbejdes stadig med at få pengene for 2013, 
men i budgettet for2014 har vi valgt ikke at medtage pengene. Herefter blev budgettet 
for 2014 godkendt.  
Bestyrelsen fik på sidst års generalforsamling pålagt at lave forslag til nye forenklede 
kontingenter, bestyrelsen foreslog nye regler således der kun er seks forskellige satser, 
desværre stiger kontingent for nogle familier mere end for andre, men dette har været 
prisen for at forenkle systemet. Kontingentsatserne for 2014 blev herefter godkendt. 

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer: 

1. Valg af formand: Dan Haagerup ønskede ikke genvalg. Svend Mortensen opstillede 
som formand og blev valgt med applaus. 

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Egon Neregaard og Susanne G. Thomsen var på 
valg. Egon ønsker ikke genvalg, mens Susanne blev overtalt til genvalg. Dan 
Haagerup opstillede og blev valgt. 

3. Valg af bestyrelsessuppleanter: Egon Neregaard og Finn Bregensøe opstillede og 
blev begge valgt. 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant:  

1. Revisorer: Ole Jensen og Bent Larsen var begge på valg. Ole Jensen genopstillede og 
blev valgt, mens Bent Larsen p.g.a. helbred desværre ikke ønskede at genopstille. 
Ole Nielsen opstillede i stedet og blev valgt. 

2. Revisorsuppleant: Da Ole Nielsen blev valgt som revisor manglede vi her en ny 
suppleant, Anne Grete Swainson tilbød at opstille og blev herefter valgt. 

8. Eventuelt:  

Tenna N. Landsperg forespurgte først om klubben var medlem af Ski Forbundet, det er 
vi i øjeblikket ikke. Derudover opfordrede hun bestyrelsen til at klubben laver fælles 
skitur for alle og hun vil gerne tilbyde sin hjælp da hun har forbindelser på Kvitåvaten, 
bestyrelsen vil udarbejde tur forslag. 
Harald Andersen forslår en klubaften med kostvejleder, som gratis kommer ud og 
fortæller om kost. 
Peter Wraa foreslår at vi genoptager søndag træningsløbene, man kan eventuelt bruge 
tirsdags-træningen om søndag for at spare resurser eller som Tim foreslår at man laver 
en turnusordning med medlemmer og bruger de faste poster i skovene, således at der 
kun skal laves baner. Bestyrelsen opfordres til at komme i gang med projektet i år og 
Jakob Landsperg forslår at der laves statistik i år for at finde det rigtige koncept.  Kurt 
Valery forslår vi laver et træningsløbs samarbejde med Vinderød OK, så begge klubber 
ikke laver træningsløb samme dag. Elin Kracht forslår at man også opfordrer til at man 
bruger Østkredsens karruselløb. 



 

 

Kurt Valery siger også at der findes en app, der hedder ”pdfmaps” som gør at man kan 
downloade kort med de faste poster til sin mobil eller Ipad m.v . 
Dan meddelte at klubbens pensionister har tænkt sig at lave en pensionist klub hvor 
man møde hver anden uge til træning og hygge.  
EA fortæller at Mini-THOK holder fastelavn søndag den 23.02.14 kl. 13.00 og de vil 
samtidig lave svære baner til forældrene på de faste poster.  
Dan efterlyser hjælpere til SM Nat den 19.03.14 og efterspørger samtidig at det 
udleverede skema omkring hvad man kan og vil hjælpe med i 2014 bliver afleveret, han 
har p.t. kun modtaget fra en person. 
Tim afslutter med at takke Dan for hans tid som formand. 

 

Generalforsamlingen slutter kl. 17.11 
 


