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__________________________________________________ 
 

Mødet blev i år afholdt hos ALKA, Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup kl. 18.30. 

Der indledtes inden mødet med velsmagende sandwiches og lidt at drikke fra kl. 18.00. 

Jan Frank Nielsen bød på bestyrelsens vegne velkommen til de i alt 18 fremmødte og 

foreslog Hans-Ole Ketting til dirigent og Per Lennart Johansson til referent. Forsamlingen 

accepterede begge forsalg. 

Hans-Ole Ketting konstaterede mødets lovlige indvarsling – og gav derefter ordet til Jan 
Frank for bestyrelsens beretning. 
 

Beretningen udsendes som bilag -til referatet. Enkelte tilføjelser er noteret efterfølgende. 



Da ALKA er kommet i trygge rammer hos TRYG, er det en mulighed at næste årsmøde 
evt. kan blive afholdt hos TRYG på Klausdalsbrovej. 
 
Kasserer Katrine Holst har af private årsager måttet melde fra, så der skal findes en ny 
kasserer. 
 
Efterårets klubløb blev holdt i Krogenlund/Slagslunde skove med ca. 50 deltagere. 
 
Der blev debatteret om samarbejde med Lyngby og Ballerup og nævnt at også Amager er 
villige til at levere nogle baner, hvis det er påkrævet. 
Klubsammenlægning blev nævnt, men er en umulighed f.eks. i forbindelse med 
divisionsturneringen. 
Og som det tørt blev konstateret: Nogen må være mindre end os, når vi er i 3. division!  
 
 
Beretningen blev godkendt med akklamation. 
 
 
Ad pkt. 3. Forslag. 
 
3.1 Nyt reglement for divisionsturneringen. 
 
Karl Åge Hald redegjorde endnu en gang for det komplicerede forløb, hvor manglende 
lydhørhed, dårlig behandling på Østkredsens besluttende møde med mere indgik. 
 
Miraklet er dog sket og der er kommet et brugbart forslag ud af det. 
 
Ved at sammenligne nye og gamle reglers indflydelse på resultaterne af en divisionsmatch 
i 2016 kan det konstateres, at der ikke ville ske forrykninger mellem tabere og vindere. 
 
Se Karl Aages powerpoint med klasseinddeling,-point og diverse regnestykker mm. på klubbens 

hjemmeside under http://www.fsk-orientering.dk/sider/klubben/2019/divisionsturnering2019.pdf 

 
Der skal anvendes strategisk tilmelding for at udnytte pointsystemet maksimalt – Karl 
Aage vil tage sig af dette efter aftale med den enkelte. 
 
 
3.2 Divisionsmatch 2019 arrangeret af FSK. 
 
Leif Pedersen gennemgik de foreløbige planer for søndag den 22. september, hvor han 
skal varetage hvervet som stævneleder. Kurt Thuesen bliver banelægger. 
 
Teglstrup Hegn er valgt fordi både Store Dyrehave og Grib Skov allerede var booket af 
andre (MTB-folk). 
 
Erfaringerne fra sidst vil blive inddraget i den videre planlægning – bl.a. parkeringsforhold, 
sikring af passende stor og åben stævneplads osv. 

http://www.fsk-orientering.dk/sider/klubben/2019/divisionsturnering2019.pdf


 
Leif viste en foreløbig liste af hjælpere baseret på vores seneste store arrangement. De 
allerede modtagne tilsagn om assistance var ”gulet” ind – nogen kan sikkert forvente en 
forespørgsel om hjælp igen, når tidspunktet nærmer sig. 
 
3.3 Anvendelse af tilbud fra Lyngby Orientering om træningsløb. 
 
Jytte Sørensen spurgte til tilfredsheden med at deltage i disse løb.  
 
Der var udbredt tilfredshed – både med modtagelsen, træningsmomenterne og den 
afslappede stemning. 
 
Der var stor ros til Lyngby Orientering fra Årsmødet. 
 
Stafetsamarbejdet findes i øvrigt stadig. 
  
 
Ad pkt. 4. Godkendelse af klubbens regnskab. 
 
I Katrine Holsts fravær gennemgik revisor Ole Gold det omdelte underskrevne regnskab. 
 
Da der kun er udskrevet regninger for kontingent og for første kvartal, skyldes der stadig 
kr. 37.260 for diverse deltagelse i 2018.  
 
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som godkendtes. 
 
 
Ad pkt. 5. Budget og årskontingent. 
 
Jan Frank Nielsen gennemgik budgetforslaget, som stort set er en fremskrivning af budget 
2018 med mindre korrektioner for forventet nedgang i kontingentindtægt og startgebyr 
svarende til dette års regnskab. 
 
Der debatteredes om tilskud til klubdragter eller halvering af deltagergebyr til 
divisionsmatcherne mm. 
 
Det besluttedes, at bestyrelsen køber tøj og telt(e) i passende omfang og kvalitet. 
 
De foreslåede kontingentændringer for normalt medlem over 26 år på 400 kr. og for 
registrerede i anden o-klub på 75 kr. blev vedtaget. Dvs. kontingenterne er som følger: 
 
Normalt medlem over 26 år og derover 400 kr. 
Normalt medlem på 21 til og med 25 år 335 kr. 
Unge på 13 til og med 20 år  100 kr. 
Børn under 13 år   Gratis 
Registreret i anden O-klub    75 kr. 
 
Budgettet blev vedtaget 



Ad 6. Valg af formand. 
 
Ingen kandidat. Kollektiv ledelse fortsætter. 
 
 
Ad 7. Valg af kasserer. 
 
Der var ingen, der stillede sig frivilligt til rådighed. 
 
Dirigenten insisterede på at foreningen skulle have formalia i orden på denne post - især 
under hensyntagen til varetagelse af det store arrangement i DOF-regi. 
 
Mødet blev suspenderet i et kvarter. 
 
Jan Frank Nielsen endte med at påtage sig opgaven med tilsagn om fornøden assistance 
fra revisor Ole Gold. 
 
Stort bifald! 
 
 
Ad 8. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ana Magdalena Chirita og Jytte Sørensen er fortsættende medlemmer i et år. 
 
Erik Roslyng nyvalgtes for 2 år til erstatning for Jytte Eltang, der ønsker at fratræde. 
 
Tom P. Neesgaard fortsætter som støttende medlem uden deltagelse direkte i 
bestyrelsesarbejdet. 
 
 
Ad 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 
Hans-Ole Ketting valgt. 
Kurt Thuesen valgt. 
 
 
Ad 10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 
Ole Gold blev genvalgt som revisor. 
 
Claus Wigen blev valgt som revisorsuppleant. 
 
 
Ad 11. Udpegning af eventuelle udvalgsmedlemmer udenfor bestyrelsen. 
 
Leif Pedersen varetager divisionsmatch tilrettelæggelsen. 
 



Claus Wigen overtager kageholdet ved løbsarrangementerne fra Ellen Nielsen, der er 
udmeldt. 
 
Tom P. Neesgaard overtager Løbstilmelder-jobbet, da Elisa Sørensen ønsker pause.  
 
Hjemmesiden: Karl Aage Hald. 
 
Se i øvrigt liste på hjemmesiden (Bestyrelsen/Hvem laver hvad/Funktioner i FSK Oriente-
ring). 
 
 
Ad 12. Eventuelt. 
 
Jytte Sørensen oplyste, at der 25. maj påtænkes arrangeret et begynderløb i Nørreskoven 
i anledning af Danske Banks 100-års jubilæum. Michael Licht er i gang. 
 
Jytte Eltang varetog hvervet med pokaloverrækkelser: 
 
Gelfield-pokalen til klubben med flest nye medlemmer måtte igen savne en kvalificeret 
modtager. 
 
Pan-figuren til den, der havde ydet en særlig stor indsats for FSK, blev givet til Tom P. 
Neesgaard for ihærdigt arbejde for nye medlemmer, korttegning mm. 
 
Karl Aage Hald reklamerede for hjemmesidens interaktive kursus, der er blevet yderligere 
forbedret. 
 
Han omtalte også vigtigheden af at have sin ”værktøjkasse” opdateret herunder at 
tidsoptimere sin adfærd. 
 
I H70-klassen 19/1-2019 var tidsforskellen mellem de 4 første kun 14 sekunder - 
ombinding af et par sko kan tage 20 sekunder! 
 
Husk altid at foretage bom-analyse, men husk også analyse, når det går godt. 
 
Afslutningsvis takkede Jan Frank Nielsen med en lille chokoladegave Jytte Eltang for 8 års 
bestyrelsesarbejde med fantastiske referater og megen hygge. 
 
 
  
  
 
__________________________   _____________________ 
Referent Per Lennart Johansson  Dirigent Hans-Ole Ketting 
 


