
Referat Generalforsamling Kolding Orienterings Klub onsdag d. 22. februar 2023 

1. Valg af dirigent – Flemming Roel valgt. Flemming konstaterede at 
forsamlingen er indkaldt rettidigt og således lovlig. 

2. Formandens beretning. Beretning blev uddelt og formanden ridsede de 
væsentligste punkter op. Beretningen bliver også tilgængelig på hjemmesiden. 
Først emne der blev omtalt var det meget roste WOC, som vi har arbejdet 
med i ca. 6 år. Herefter blev omtalt vores kerne i klubben, onsdagstræning 
med fællesspisning. Tak til madholdet, Aase, Leif og Marie. Derefter blev det 
faldende medlemstal nævnt, vi er nu ca. 150 medlemmer. Så gennemgik 
formanden årets mange sociale aktiviteter. Hjemmeside - tak til Lars for drift 
af denne - og Facebook blev nævnt. Derefter en omtale af ungdomsafdelingen 
– ikke mindst Gustav, Niels og Emil, som er eller har været med i DOF’s 
ungdomslandsholds-grupper. Ungdomstræning eller mangel på samme blev 
omtalt – vi mangler en eller flere trænere p.t. Divisionsturnerings-resultatet, 
hvor vi ikke kom i landsfinalen, blev nævnt. 
Udvalg – Kort- og arrangement: Gennemgang af træningsløb, Fidusløb om 
sommeren, opdaterede kort over sprint (WOC) samt Frederikshåb og 
Hylkedal. Nytegning af Harte Skov. Velarrangeret divisionsmatch i 
Frederikshåb i efteråret. Klubmesterskaber afviklet – sprint, lang og nat – Vivi 
overtager ansvaret fra 2023. 
Økonomi: Godt regnskab – kommer vi tilbage til. 
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder, og flere KOK’ere er repræsenteret i 
Kredsudvalget, Susanne tillige i DOF’s Hovedbestyrelse. Beretningen blev 
godkendt. 

3. Regnskab og budget: 
Kassereren gennemgik det uddelte regnskab, der udviser et overskud på 
104.589 kr. mod budgetteret overskud på 24.750 kr. Ekstra indtægter på WOC 
og lavere udgifter på bl.a. ungdom er væsentligste årsager hertil. 
Der var enkelte spørgsmål til WOC og udgift til skydeudvalget, der blev 
besvaret tilfredsstillende, hvorefter regnskabet blev godkendt. 
Herefter blev budgettet gennemgået. Det udviser et underskud på 51.850 kr. 
hvilket bestyrelsen finder acceptabelt ud fra det store overskud i 2022. 

4. Fremtidsplaner: Formanden nævnte de 2 klubaftner i januar og februar hvor 
der blev snakket fremtid – i hvert fald på arrangementsområdet, men hvad 
med resten af klubben? Rekruttering/ungdom – det skal der fokuseres på. 
Herefter debat om dette, både årsager og ideer/input til aktiviteter. 



5. Indkomne forslag: Ingen 
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Vedtaget. 

6. Valg af bestyrelse. 
På valg er Jes – modtager genvalg 
På valg er Josephine Lottenburger – modtager ikke genvalg 
På valg er Nicolai Wind – modtager genvalg 
Jes og Nicolai genvalgt. Bestyrelsen kan udvides hvis emne findes. 

7. Valg af suppleanter – Anne Mette og Anders T genvalgt 
8. Valg af revisor – Marianne Iversen genvalgt 
9. Valg af revisorsuppleant – Jan L genvalgt 
10.  Eventuelt 

Chr. spurgte til muligheden for lån af emit-brikker. Klubben udlåner nødigt de 
få vi har tilbage, da vi ikke kan garantere batteri-levetiden. 
Per mindede om Skole-OL onsdag d. 24. maj fra kl. 9-13, hjælpere er 
velkomne til at melde til Per. 
Klubtøj – nyt design på tights, kan ses ved Anne Mette efter 
generalforsamlingen. 
Herefter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden. 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen 
konstitueret således: 
Formand – Jes Aage Henning 
Næstformand – Per Eg 
Kasserer – Aase Eg 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer – Nicolai Wind, Susanne Højholt 

 


