Lyngby Orienteringsklub

MEDLEM AF DANSK ORIENTERINGSFORBUND, UNDER D.I.F.

Referat af generalforsamling i Lyngby Orienteringsklub, 26-02-2017 kl. 13.30 på Troldehøj.
Til stede: Finn Blom Christensen, Mia Høholt Hansen, Kristian Nordholm, Rune Odin, Hans Martin Kjer, Finn
Lindstrøm, Peter Elkjær Knudsen, Jim Chalmers, Jesper Lægsgaard
1. Valg af dirigent
Finn Lindstrøm valgtes til dirigent.
2. Valg af referent
Jesper Lægsgaard valgtes som referent.
3. Formanden aflægger beretning
Formanden aflagde sin beretning for 2016. Jim spurgte til hvor mange USG’ere der er blevet
klubmedlemmer i de senere år. Finn mener det drejer sig om 2-4 stykker pr. år. Det blev diskuteret
hvordan vi generelt kan tiltrække nye medlemmer, f.eks. fra Cityløbet eller Facebook. Finn L.
pointerede at det måske skal gøres mere klart at der er hjælp og vejledning til nybegyndere. Peter
foreslog en opgradering af brusekabinen. En rengørings/håndværkerdag kunne være en god ide.
Med disse kommentarer godkendte generalforsamlingen beretningen.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2016 samt budget og kontingent til
godkendelse for 2017.
Kassereren rundsendte regnskabet for 2016, og redegjorde for en ændret regnskabspraksis.
”Samlekontoen” der tidligere fungerede som en form for bufferkonto er nu nedlagt, da det var
svært at gennemskue dens indhold.
Budgettet for 2017 blev også rundsendt og kommenteret. Der er afsat 10.000 kr. til indkøb af nyt
klubtøj, og derfor budgetteres der med et mindre underskud på 4.620 kr.
Generalforsamlingen godkendte regnskab og budget.
Generalforsamlingen vedtog at fastholde kontingentet på 320 kr./år.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller på nær Kristian Nordholm. Rune Odin stiller op som ny
kasserer, han og Kristian aftaler en overgansperiode. Dermed skal der vælges en ny suppleant.
Peter stiller op og vælges. Inger Lise stopper som revisor, og Kristian Nordholm træder i hendes
sted.

Den valgte bestyrelse består således af Finn Blom Christensen, Mia Høholt Hansen, Rune Odin, og
Jesper Lægsgaard, med suppleanter Marie Sofie Møller og Peter Elkjær Knudsen. Revisorer er Hans
Martin Kjer og Kristian Nordholm.
7. Eventuelt
Der blev på Finn Blom og Mias initiativ uddelt gaver til træningsudvalget – Jim, Anne og Jesper, som
tak for deres indsats for at holde den ugentlige træning kørende.
Jim foreslår en systematisk form for fællesarkiv for klubbens nyere tid - referater og andre
dokumenter som i dag er digitale. Bestyrelsen går videre med det.
Generalforsamlingen afsluttet 14:55.

