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

Referat af generalforsamling i Lyngby Orienteringsklub 18. februar 2018 kl. 14.
Til stede: Finn Blom Christensen, Hans Martin Kjer, Marie Møller, Mia Hansen, Rune Odin, Kristian
Nordholm, Louise Skyggebjerg, Jesper Lægsgaard, Peter Knudsen, Karin Troelsgård.
Dagsorden ifølge klubbens love:
1. Valg af dirigent
Hans Martin Kjer valgt.
2. Valg af referent
Jesper Lægsgaard valgt.
3. Formanden aflægger beretning
Formanden (Finn Blom) delte sin beretning rundt og læste den efterfølgende højt for forsamlingen.
Klubbens medlemstal er nu stabilt over 100 (113 medlemmer ved årsskiftet), og de ugentlige
klubtræninger tiltrækker som hovedregel over 20 deltagere pr. gang.
Deltagertallene til både City O-løbet og Vintercupperne udviser en faldende tendens. En håndfuld
af klubbens løbere dyrker ny mountainbike-orientering på rimelig regulær basis.
Klubben arrangerede Triangelmatch i Danstrup Hegn. Der var 12 deltagere fra Lyngby OK totalt set,
og klubben opnåede en 2. plads i konkurrencen.
KSI-holdet (tidligere USG) fik desværre ikke lov at starte sidste efterår pga. for lille tilmelding.
I divisionsturneringen nåede klubben for første gang i mange år i oprykningsmatch til 4. division,
men endte dog med at måtte tage et år mere i 5. division.
Udover de sædvanlige stævnearrangementer har bestyrelsen sagt ja til at arrangere Danish Spring
Sprint i Lyngby/Sorgenfri Slotspark marts 2019.
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2017 samt budget og kontingent til
godkendelse for 2018.
Kassereren gennemgik regnskabet for forsamlingen. Vi har som sædvanligt haft gode indtægter fra
stævnearrangementer (ca. 20.000 kr. netto i alt), selvom Triangelmatchen gav lidt underskud. Til
gengæld har vi større udgifter til kontingenter (FIL og DOF), end vi har kontingentindtægter. Samlet
havde vi et mindre underskud på 5.212 kr. Budgettet for næste år udviser et underskud på godt
6.000 kr. Her er der stor usikkerhed omkring udgifter og indtægter ved indkøb og salg af nyt klubtøj
som påtænkes i 2018.
Kontingentet holdes uændret fra sidste år, dvs. 320 kr./år for aktive seniormedlemmer, 80 kr./år
for hvert efterfølgende medlem af husstanden, samt 160 kr./år for passive medlemmer.
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
Til bestyrelsen valgtes Finn, Marie, Rune og Jesper. Til suppleanter valgtes Peter og Louise. Hans
Martin og Kristian modtog genvalg som revisorer.
7. Eventuelt
Intet at bemærke. Generalforsamlingen afsluttet 14.55.

