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

                                                                                                                   

Referat af Generalforsamling i Lyngby Orienteringsklub.

Til stede: Finn Blom Christensen, Rune Odin, Jesper Lægsgaard, Hans Martin Kjer, Johanne Kjer, Kristian 

Nordholm, Niels Møller, Mads Troelsgaard,  Pia Rønn Skorstengaard, Helle Pitters, Lukas Høghøj.

Generalforsamlingen afholdt søndag den 27. februar 2022 kl.13 på Troldehøj, Kulsviervej 89, Lundtofte.        

Dagsorden ifølge klubbens love:

1. Valg af dirigent

Helle Pitters valgtes til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2. Valg af referent

Jesper valgtes som referent.

3. Formanden aflægger beretning

Formanden læste sin trykte beretning op for forsamlingen. Efter aflysning af vintercuppen i 

2020/21  lykkedes det at gennemføre i 2021/22. Ligeledes fik vi afviklet City-løbet til normal tid 

igen. Fremmødet til de ugentlige træninger er også nogenlunde stabilt, på 20-30 løbere pr. gang.

Vi har fået afviklet et par korttegningskurser, og har etableret et korttegningsudvalg med Mads 

Troelsgaard som formand.

Medlemstallet er aktuelt 97, ca. 2/3 herrer. 

Samarbejdet med KSI (Københavns Universitets Studenter Idræt) er nu officielt ophørt, efter at der i

adskillige år ikke har været oprettet hold til O-løb.

Stafetsamarbejdet med FSK fortsætter i 2022. 

Forsamlingen godkendte beretningen.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2021 samt budget og kontingent til 

godkendelse for 2022.

Der er kun små bogførte indtægter fra vintercuppen, da den ikke blev afholdt i 2020/21, og 

regnskabet for 2021/22 endnu ikke er afsluttet. City-løbet har givet ca. den forventede indtægt. Der

har desuden været lidt salg af klubtøj, og vi overvejer en ny runde af bestillinger. 

Pga. den aflyste vintercup udviser det samlede regnskab et underskud på godt 13.000 kr. 

Det samlede kontingent til DOF er nu ca. 10.000 kr større end klubbens kontingentindtægter.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

Budgettet er en rimelig fremskrivning af de seneste års udgifter. Udgifterne til klubtøj er måske sat 

lidt lavt, men afspejler den gennemsnitlige udgift set over flere år. 



Forsamlingen godkendte budgettet, og fastholder det nuværende kontingent på 320 kr./år for 

første medlem af husstanden, og 80 kr./år for øvrige.

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

Louise siger farvel og tak til bestyrelsen, og der skal derfor vælges en ny suppleant. Niels Møller 

vælges. Den øvrige bestyrelse+suppleant genvælges.

Martin og Kristian genvælges som revisorer.

7. Eventuelt

Niels fortæller at kortudvalget (Mads og Niels) er i gang med at rekognoscere og nytegne Geel Skov.

Klubben stiller et hold til Jukola i år – bestyrelsen skal diskutere om klubben vil støtte denne 

aktivitet økonomisk. 

Generalforsamlingen afsluttet 14:05.

Jesper Lægsgaard
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