Referat – Køge Orienteringsklubs generalforsamling den 13. februar 2018.
Referent: Malene Løkke
1) Valg af dirigent:
Poul Erik Pedersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og således beslutningsdygtig.
2) Formandens beretning:
Medlemsudviklingen i klubben er igen i år positiv. Medlemstallet er steget fra 82 aktive og 12
passive til 91 aktive og 12 passive. Samtidig er gennemsnitsalderen faldet fra 60 år til 57 år.
Der er høstet en del medaljer ved årets DM-løb. Hanne Hansen vandt sølv ved DM mellem, Gerda
Marie Christiansen vandt guld til DM stafet sammen med Karsten Richardt og Gunnar Grue
Sørensen. Gunnar har desuden vundet guld til DM sprint og sølv ved DM nat. Kurt Dose har vundet
guld til DM nat, DM sprint, DM ultra lang og DM mellem samt sølv ved DM lang. Palle Bay har
vundet guld til DM lang, bronze ved DM nat og bronze ved Veteran VM lang. Sidst men ikke
mindst har Svend Fladberg vandt bronze ved DM ultra lang, DM sprint og DM lang samt sølv ved
DM mellem.
Også til de lokale løb har der været god deltagelse og således var der en del samlede vindere ved
Stevns Orientering og i VTR-turneringen.
På arrangørsiden har klubben afholdt to VTR-løb, og Sorø OK’s formand har udtalt, at det nok var
de to bedste løb i årets VTR.
Endvidere har klubben arrangeret Køge2Sprint, og denne gang med en lille udvidelse om lørdag
med hjælp fra HG, så det nu var Sjællandssprint i stedet.
Klubmesterskabet blev afviklet ifm. VTR-løb i Hvalsøskoven i november måned, og her var der
deltagelse fra 40 af klubbens løbere. Disse mestre blev fejret på behørig vis i december måned ved
den årlige juleafslutning med gløgg, æbleskiver og pakkeleg. Forinden blev der dog afholdt et lille
kursus i brug af hjertestarter, som klubben har fået tilskud til at anskaffe.
Der har også været gang i nogle kursusforløb i løbet af året. Gunnar har undervist en lille gruppe i
korttegningens kunst og Malene har afholdt et totrins begynderkursus med ’tørtræning’ og
efterfølgende skovtur.
Ud over de sædvanlige træningsløb forår og sensommer, er et nyt træningstiltag afprøvet 4. juledag,
hvor godt 40 løbere mødte op i Karlstrup Kalkgrav og fik løbet lidt af julefedtet af igen. En tak skal
lyde til alle, som har hjulpet til med at få afholdt diverse løb hen over året.
Indsatsen i divisionsturneringen mindede meget om de foregående års. Meget høj deltagelse af
klubbens medlemmer og gode præstationer, som heller ikke denne gang førte til oprykning.
Klubben tager endnu en sæson i 4. division, men her bliver kamp til stregen, da vi skal møde
AMOK, HG og FSK.
På korttegningssiden er der også arbejdet en del bl.a. med skolekort, hvor status pr. 31.12.2017 er
følgende:
Asgård skole: (gammelt Findvej projekt)
Ellebækskolen: Færdig
Ellemarkskolen: Færdig samt nærkort tegnet
Vemmedrup skole: Færdig samt nærkort tegnet
Skt. Nikolai skole: Aftale indgået

Holmebæk skole: Aftale indgået
Skovbo skole: Aftale indgået
Borup skole: Aftale indgået
Ejby skole: Aftale indgået
Kirstinedal skole: Aftale indgået
Hastrup skole: Forventes
Søndre skole: Usikker
Herfølge skole: Usikker
Alkestrup skole: Usikker
Højelse skole: Usikker
Ud over skolekortene har Gunnar fortsat arbejdet med at nytegne og vedligeholde klubbens kort.
Især er der brugt mange kræfter med at udvide Hastrup-kortet, da det skal anvendes til SM sprint og
Køge2Sprint den 3. juni 2018.
Af møder har der været afholdt 11 bestyrelsesmøder i 2017. Derudover har bestyrelsen deltaget i
møder i Østkredsen, i VTR-planlægningsmøde samt møder ang. det nye stadionprojekt som i første
omgang bevirker at klubhuset bliver jævnet med jorden allerede i næste måned. Klubben er dog
lovet genhusning indtil det nye byggeri står færdigt med nye foreningslokaler.
Beretning blev godkendt.
3) Godkendelse af regnskab:
Efter Erik Løvgrens gennemgang af regnskabet, blev dette godkendt.
4) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
5) Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og dette blev godkendt.
6) Valg af formand:
Tage Ebbensgaard blev genvalgt.
7) Valg af næstformand:
Malene Løkke blev genvalgt.
8) Valg af kasserer:
Erik Løvgren blev genvalgt.
9) Valg af sekretær:
Jette Grimstrup blev genvalgt.
10) Valg af formænd for udvalg:
 Materieludvalg: Henning Hansen blev genvalgt.
 Skovudvalg: Lars Carstensen blev valgt.
 Løbsudvalg: Søren Kristensen blev genvalgt.
 Træningsudvalg: Poul Koziara blev genvalgt
11) Valg af bestyrelsessuppleanter:
 Anders Bang blev genvalgt
 Bo Pedersen blev valgt

12) Valg af revisorer og revisorsuppleant
 Revisorer: Jytte Nielsen og Gitte Rasmussen blev begge genvalgt.
 Revisorsuppleant: Leon Jørgensen blev genvalgt.
13) Eventuelt:
Hans Henrik Juda oplyste at Klosterskoven har fået ny ejer, så der kunne være en mulighed for at
løbe i skoven igen.
Der blev også spurgt til muligheden for at løbe på Køge Ås. Det anses dog ikke for særlig
sandsynligt, da andre foreninger også har forsøgt, men har haft svært ved at få lov til at benytte
Åsen. Åshøjskoven kan måske være nemmere at få adgang til.
Steffen Nilsson spurgte til klubbens brug af O-track (nyt tiltag fra DOF’s side om at lægge baner og
vejvalg på internettet). Gunnar har været på kursus i det, men der kan måske være et problem med
at lægge kort over private skove ud til offentlig skue.
Der blev herefter uddelt tilkendegivelse for arbejde i løbet af året. Søren Kristensen, Poul Koziara
og Per Steen for det nyligt overståede VTR-løb i Vemmetofte Vesterskov, og Per Steen yderligere
som tak for hans arbejde i bestyrelsen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00, og dirigenten takkede for god ro og orden.

