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

Referat af generalforsamling i Lyngby Orienteringsklub 24/2 2019.
Til stede: Finn Blom Christensen, Rune Brorson Odin, Louise Karlskov Skyggebjerg, Peter Elkjær Knudsen,
Marie Sofie Møller, Hans Martin Kjer, Helle Pitters, Janus Helbo, Jesper Lægsgaard, Knut Oesterhalt,
Sebastian Isegrim Visti From

Dagsorden ifølge klubbens love:
1. Valg af dirigent
Hans Martin Kjer valgtes som dirigent.
2. Valg af referent
Jesper Lægsgaard valgtes som referent.
3. Formanden aflægger beretning
Formanden læste sin beretning for 2018 højt, og den blev også omdelt på tryk til de fremmødte.
Klubben har p.t. 93 medlemmer, og den ugentlige træning tiltrækker over 24 løbere pr. gang. Der kommer
løbende henvendelser fra interesserede nybegyndere og nye indmeldelser.
Deltagertallet til Cityløbet er let vigende, mens vintercuppen ser ud til at have stabiliseret sig, med en svag
fremgang i forhold til sidste år.
Sportsligt ligger klubben stadig i 5. division, men nåede dog i oprykningsmatch i 2018. Triangelmatchen
2018 blev vundet af Lyngby OK.
Klubben har en lille men aktiv gruppe af MTBO-udøvere, og fik i 2018 en danmarksmester i H50 lang,
Thomas Rotovnik.
Orienteringsholdet fra KSI (Københavns Universitets Studenter Idræt) blev heller ikke oprettet i 2018.
Klubben skal i marts 2019 arrangere sprintløbet ved Danish Spring. Det bliver i Lyngby og Sorgenfri
Slotspark.
Helle Pitters tilføjer at der udover klubbens åbne Facebook-profil også er en lukket Facebookgruppe hvor
transport til stævner etc. kan koordineres.
Forsamlingen godkendte beretningen.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2018 samt budget og kontingent til
godkendelse for 2019.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet udviser et overskud på 18.747 kr. og
egenkapitalen er nu 193.800 kr. Nogle udgifter til nyt klubtøj imødeses da tøjet netop er
ankommet.

Herefter fremlagde kassereren budget for 2019. Budgettet udviser et overskud på godt 18.000 kr. med
konservative overslag for indtjeningen fra Danish Spring sprinten.
Forsamlingen godkendte både regnskab og budget.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019 – dvs. 320 kr. per medlem for 1. medlem i husstanden, og
80 kr. for øvrige medlemmer af husstanden, samt 160 kr. for passive medlemmer. Dette blev
vedtaget af forsamlingen.
Det blev kort diskuteret om vi fortsat skal give tilskud til ungdomsløberes startafgifter, men det har pt.
ingen betydning.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
Den siddende bestyrelse – Finn, Rune, Marie, Jesper modtog genvalg, i lighed med de to suppleanter Louise
og Peter. Revisorerne, Hans Martin Kjær og Kristian Nordholm genopstiller også og modtog genvalg.
7. Eventuelt
Helle Pitters havde medbragt det nye klubtøj til generalforsamlingen. Generalforsamlingen takkede Helle og
Pia Skorstengaard for deres arbejde med at fremskaffe nyt klubtøj.
Det blev diskuteret hvad vi skal stille op med vores store overskud. Forskellige forslag blev luftet, f.eks.
løbstilskud til særligt aktive, kurser til klubmedlemmer, udlandsture, materiel. Marie foreslår at
udarbejde et oplæg til et større klubmøde omkring nye initiativer.
Rune foreslår at give 50% startafgifts-tilskud til MTBO-DM’er i lighed med fod-Oløb. Der var almen
tilslutning til dette.
Generalforsamlingen afsluttet 14.15.

