
 

 

Rold Skov OK  
 

REFERAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RSOK 
Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00 

i Salonen på Kulturstationen 

 

1) Valg af dirigent. 
Allan Thomsen er valgt 
Michael Niss skriver referat 
Dirigenten konstaterer at der er rettidigt og korrekt indkaldt til den ordinære generalforsamling 
 

2) Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.  
     Ved formand Ole Jensen (skriftlig beretning udsendt)og evt. suppleret af udvalg. 
Kommenterer at både medlemstal og finanser er stigende. 
Der scores en del medaljer og placeringer. Hovedsageligt pga. arbejdet i ungdomsafdelingen. 
Som noget nyt i år familieorientering. Det solide arbejde for RSOKerne nævnes også. 
Et godt DM er arrangeret, oven i købet med pris til banelæggeren for gode baner. 
Der er udfordringer i forhold til korttegning. Der har været nye på kursus, men de er stadig 
under oplæring. Næste trin er praktiske øvelser i skoven. 
Når man nu kan se at hvor dyrt det er at få tegnet kort er det værd at bemærke hvor billigt vi har 
fået tegnet rigtig mange kort de forgangne år pga. en kæmpe frivillig indsats. 
Beretningen er godkendt. 
 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.  
     Ved økonomiudvalget Mette Håkansson. 
Skriftligt regnskab er runddelt på bordene. 
Skole OL har givet et rigtig stort overskud pga. flere tilskud. 
Det store overskud på bundlinjen skyldes primært Skole OL og indtægtsføring af rest tilskud til 
korttegning fra DM2017. 
Revisionen har godkendt regnskabet uden bemærkninger. 
Generalforsamlingen godkender regnskabet. 

 
4) Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent satser for 2020, det årlige kontingent fastsættes 
uændret til: 

 Børn op til 5 år: kr. 10, 6 – 20 år: kr. 300, Voksne: kr. 500, Passive: kr. 120.  
 Under dette punkt vil bestyrelsen fremlægge et budget for 2020 til orientering. 
Vi er omkranset af o-klubber som har rigtig mange penge i kassen. Vores kontingent ligger på 
samme niveau som deres. 
Kontingentet fortsætter uændret som bestyrelsen foreslår. 
Budget for 2020 blev fremlagt, primære ændringer i forhold til 2019 er at der ikke er noget DM, 
der er en stor udgift til både korttegning og til TOPNord.  



 

 

  

5) Behandling af indkomne forslag. 
Forslag bedes indsendt skriftligt eller mailet til bestyrelsen (formanden: joj@elvis.dk) senest 8 
dage før generalforsamlingen. 

Ingen forslag er indsendt. 
 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
      Ole Jensen, formand, blev valgt for 2 år i 2018, ønsker ikke genvalg. 
  Mette Flyvbjerg, kasserer, blev valgt i 2019, er ikke på valg. 
  Michael Niss, næstformand, blev valgt for 2 år i 2019, er ikke på valg. 
      Rikke Winther Vangsgaard, blev valgt for 2 år i 2019, er ikke på valg. 
 Elizabeth Borchorst, blev valgt for 2 år i 2018, ønsker ikke genvalg. 
 Anders Gammelmark og Helmut Hilden har på forhånd accepteret valg til bestyrelsen! 
Anders Gammelmark og Helmuth Hilden er valgt til bestyrelsen. 
 

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
      I 2019 blev Helmut Hilden valgt som første suppleant. 
      Helmut har accepteret at træde ind i bestyrelsen.  
      Der skal vælges mindst 2 nye suppleanter.  
      Troels Andersen accepterer at indtræde som 1. suppleant. 
      I 2019 blev Trine Friedrich valgt som 2. den suppleant. Ønsker ikke genvalg. 
     Mogens Stender har accepteret valg til 2. suppleant. 
Troels Andersen er valgt som 1. suppleant. 
Mogens Stender er valgt som 2. suppleant. 

 
8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.  
       Nuværende revisorer: Jette Jensen og Otto Møller.  
       Nuværende revisor suppleant Peter Henneby. 
Jette og Otto er begge genvalgt som revisorer. 
Peter er genvalgt som revisor suppleant. 
 

9) Eventuelt. Herunder uddeling af Svend Jensen Prisen for 2019.  
Svend Jensen Prisen gik til Mette Håkansson for hendes store arbejde i klubben gennem mange 
år, senest som stabil og altid præcis regnskabsfører. 
 
Resultat af spørgeskemaundersøgelsen ang. træningsløbs start om lørdagen blev fremlagt, 40% 
vil gerne fortsætte med at løbe kl.14, 60% vil gerne løbe kl.10. Der er ikke taget nogen 
beslutninger om hvad der skal ske endnu. 
 
Der er en ide at undersøge om flere gerne vil være med i korttegning, der er i hvert fald en som 
var bortrest på første kursus tidspunkt. 
 
Tak til Elizabeth for hendes arbejde i bestyrelsen. 
Ole fik blomster og blev takket som afgående formand samt for hans store arbejde i klubben. 

 
Klubben serverer kaffe, te, øl, vand og brød 


