
 

 

 

 
Udsendt, 13-Februar-2022 

 

Indkaldelse af alle medlemmer,  

Årsmøde, FSK Orientering 

Mandag den 28. februar 2022 kl. 19:00 
Hafnia-Hallen, Julius Andersensvej 6, 2450 København, www.hafnia-hallen.dk 

 

Der serveres sandwich eller lignende fra klokken 18:30 til tilmeldte. Under årsmødet serveres kaffe, the 

øl/vand. Tilmelding ønskes via FSK-Service senest den 20. februar 2022. 
 

Dagsorden jvf. vedtægternes §8:  

2021: 8.4.2 Ved skriftlig afstemning kan der stemmes ved fuldmagt, dog kan hver tilstedeværende maksimalt afgive 3 stemmer. 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Behandling af indkomne forslag. Forslag stillet af bestyrelsen 

- Klub-reglementsændring: 

Ny løbsklasse, D-80, svarende til H-80, beskrevet i klubreglement § 3.2 Klubløb og 

Klubmesterskab samt i §4.2 Startregler. Idealtid angivet i §3.2: 14,5 min/km. 

Begrundelse: Klubben har/vil få D-80 medlem(mer). I ligestillingens navn samt for en mere 

sportslig korrekt afvikling bør D-80 være sin egen klasse. Idealtid fra running.com relativ til H-80. 

- Sammenlægning af FSK-Orientering med en anden orienteringsløbsklub: 

Såfremt det ikke lykkedes at vælge en hel bestyrelse bør klubben i 2022 søge sammenlægning 

med en anden orienteringsløbsklub i Hovedstadsområdet. Bestyrelsen skal orientere om forløb 

på et medlemsmøde så beslutning kan træffes på årsmøde/ekstraordinært årsmøde, se §15. 

Begrundelse: Der er mange aktive ”i skoven”, men det er ikke lykkedes at få tilgang til 

bestyrelsen, således at forventning til drift og administration, §2.1, kan imødekommes. 

4. Godkendelse af klubbens regnskab 

5. Godkendelse af bestyrelsens budget og årskontingent 

- Bestyrelsen foreslår kontingent-satser for 2022 svarende til 2020, nedsat 50% (som 2021) 

- Bestyrelsen foreslår 50% rabat på deltagergebyr til divisionskonkurrencer (som i 2021) 

De to rabatter anslås at koste klubben (ikke-indgået indtægt) ca. 18.000,- i 2022. 

6. Valg af formand. Den siddende bestyrelse foreslår kollektiv ledelse. 

7. Valg af kasserer. Jan Frank Nielsen er villig til genvalg såfremt der vælges en hel bestyrelse 

8. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer. Jytte Sørensen og Ana Chirita ønsker ikke genvalg 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. I 2021 valgtes Hans-Ole Ketting og Kurt Thuesen 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

11. Udpegning af eventuelle udvalgsmedlemmer udenfor bestyrelsen.  

Lars Zwisler har indvilget i at være ”IT-depot-bestyrer” efter Nils Lind. 

12. Eventuelt 

Foredrag om Rude Skov gennem mindst 350 år v. Hans-Ole Ketting, der vil forklare hvorfor skoven 

i dag er fyldt med gamle kanaler og opdæmninger. Desuden er der en forklaring på de mange tidligere 

udtørrede moser, der nu er genopfyldte som søer.  

 

Vi glæder os til at være sammen med dig.  

Venlig hilsen Bestyrelsen: Ana Chirita, Jytte Sørensen, Erik Roslyng, Jan Frank Nielsen 

Medlem af: 
DO-F under DIF og  
FSKBH under Firmaidrætten. 
under DIF. 

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 

http://www.hafnia-hallen.dk/
http://www.fsk-orientering.dk/fsk-service/start.php

