
Referat fra generalforsamling 8/2 2022  
  

1. Valg af stemmetællere:  

Jesper og Susanne er valgt.  

 

2. Valg af dirigent: 

Torben er valgt. Dirigenten konkluderer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

3. Formandens beretning: 

Den afgående formands beretning er godkendt. Beretningen er vedhæftet. 

 

4. Udvalgenes beretning:  

  Skovudvalg og kortudvalg v. Jesper: 

Det er nytegnet et par skove og et par sprintkort 

Alle sprintkort er ved at være oversat til den nye norm 

 

   Træningsudvalg v.  Jesper: 

Det er lagt træningsplan for kommende sæson.  

Natløb afvikles om onsdagen i forsøg på at få flere løbere med.  

Træningssamarbejde om tirsdagsløbene med Sorø fortsætter. 

 

 

   Ungdomsudvalg v. Henrik og Sebastian: 

Tidligere på året afviklede klubben en stor hverve kampagne. Der kom ikke flere unge, så 

derfor er det besluttet at ungdomstræning er på pause. 

Der satset i stedet på lørdagstræningen, og står vi på et tidspunkt med en gruppe af unge er 

vi klar med træning til dem også. 

 Vi arbejder fortsat på at nye medlemmer ud til flere løb og reklamere for kurser og løb. 

 

   Matriel- & klubtelte v. Peter K. og Henrik  

Generatoren er blevet repareret og der sat flere hylder op. Udvalget forsøger at holde orden i 

skuret. 

Der indkøbes ikke lukket i trailer, der kan lejes trailere billigere. 

 

   Sportident-udstyr (Frede) v. Stig 

 Der har kun været få udskiftning, f.eks. batterier. Største opgaver har været opdateringer. 

 Der er brug for indkøb af 25 batterier til enhederne inden tirsdagstræningen. 

 

Natløbsudstyr v. Anders 

   Natløbs udstyr er ved at blive indkøbt. 

 

Hjemmeside v. Anders 

 

De seneste år er det forsøgt at lave ny hjemmeside, men udbyderen/systemet har givet 

mange udfordringer og mange udgifter. 



Der er nu lavet en hjemmeside med en ny udbyder. Anders vil gerne have respons fra 

klubbens medlemmer i løbet af næste måned om rettelser, ændringer eller tilføjelser. Giv 

gerne feed back på design og om det ser rigtig ud på henholdsvis telefon, iPad og computer. 

Den midlertidige hjemmeside hedder: www.ajknudsen.wixsite.com/hgok 

  

 

Fordele ved den nye hjemmeside: 

1) Hjemmesiden er let for andre at opdatere. 

2) Den har de funktioner som vi skal bruge (god kalender, tilmeldingsmulighed, 

medlemsside mm.) 

3) Den fungere rigtig godt til mobiltelefonen. 

4) Prisen er ca. den samme som den eksisterende hjemmeside. 

 

  Status: 

1) Struktur og design er lavet (MEN SKAL KONTROLLERES) 

2) 80% af indholdet er overført til den nye side. (MEN SKAL KONTROLLERES) 

3) Anders håber at den bliver færdig om ca. en måned, så det kan overflyttes til vores 

nuværende domæne. (www.herlufsholm-orientering.dk) 

 

Om en måned er det kun den nye hjemmeside som er aktiv og bliver opdateret. 

 

 Klubtøj v. Henriette 

Vi bestiller tøj fra Trimtex. Der bestilles tøj hjem to gange årligt, der er også et lager af tøj 

hjemme. Er der ønsker til udvidelse af sortimenter så giv besked. 

 

  Scrapbog (Ruth) v. Jesper.  

Ruth fortsætter gerne. 

 

Festudvalg (bestyrelsen) 

I år 2022 afholde vi 50 år jubilæum      

Jubilæumsløb afvikles som by sprint. Lykke og Torben er ved at planlægge. Der kan godt bruges 

en mere. 

Det er bestilt festlokale til klubfest om aftenen. 

 

  Skoleudvalg v. Stig 

Grundet Corona har det ikke været aktivitet. 

 

 

 Find-Vej-i udvalg (Poul og Niels) 

Kortholderne udfases. 

Find vej pælene i Fruens plantage efterses i øjeblikket. 

 

5a.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2021: 

Gennemgået. 

Drøftelse om vores formue skal investeres så vi undgår negativ rente. Bestyrelsen tager stilling til 

dette. 

Regnskabet er godkendt. 

http://www.ajknudsen.wixsite.com/hgok
http://www.herlufsholm-orientering.dk/


 

5b.  Budget 2022 til orientering: 

Budgettet gennemgået.  

 

6. Evt. indkomne forslag: 

Bestyrelsen har et ønske om at der oprettes et sponsorudvalg.  

Forslaget er beslutter, udvalget tilføjes fremover 

Birgit foreslås som formand, Lone overvejer deltagelse. 

 

7. Evt. vedtægtsændringer: 

-  

 

8. Kontingent 2022: 

Forbliver uændret 2022 

 

9. Valg    

a. Bestyrelse:  

   Formand (Stig Andersen modtager ikke genvalg)  

 Bestyrelsesmedlem (Henrik Mathiesen modtager genvalg)    

 Bestyrelsesmedlem (Sandra Mundus modtager ikke genvalg)  

 

- Anders er valgt som formand. 

- Henrik er genvalgt 

- Stig valgt som bestyrelsesmedlem 

- Henriette valgt som sekretær 

- Torben valgt som bestyrelsesmedlem 

 

Bestyrelsen medlemmer er nu følgende: 

Anders 

Henrik 

Henriette 

Lykke 

Stig 

Sebastian 

Torben 

 

b. 2 suppleanter - vælges for 1 år ad gangen (nuværende Helle og Arne) Begge genvalgt 

c. 2 revisorer - vælges for 1 år ad gangen (nuværende Lone og Peter) Begge genvalgt 

d. 1 revisorsuppleant - vælges for 1 år ad gangen (nuværende Bent) Jesper valgt 

 

10. Valg til udvalg  

   Skovudvalg – Jesper: Genvalgt 

   Træningsudvalg – Sebastian: Genvalgt 

   Kortudvalg – Svend-Erik: Genvalgt 

   Ungdomsudvalg – Henrik + Sebastian: Begge genvalgt 

   Materiel- & klubtelte – Peter K. og Henrik: Genvalgt 

   Sportident-udstyr – Frede: Genvalgt 



   Hjemmesiden og natløbsudstyr – Anders: Genvalgt 

   Klubtøj – Henriette: Genvalgt 

   Scrapbog – Ruth: Genvalgt 

 Festudvalg – bestyrelsen: Genvalgt, bestyrelsen arbejder på at få nogle medlemmer til at 

arrangere jubilæumsfesten 23/4-22 

   Skoleudvalg – Stig: Genvalgt 

   Find-Vej-i udvalg - Poul + Niels: Begge genvalgt 

 

11.  Eventuelt  

  

 Tak til Stig for mange års formandskab. 

 

 Torben banelægger ved Sjællandssprinten, han kommer rundt og beder om hjælp.  

 

 Stig takker for 9 år som formand 

 

 Årets bommert uddeles til Svend Erik Munk 

 

 Tine efterlyser banelæggere. 

 

 


