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Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretningz
3. Behandling af indkomne forslag. Forslag stillet af bestyrelsen

. Klub-reglementsrndring:
Ny lobsklasse, D-80, svarende til H-80, beskrevet i klubreglement $ 3.2 Klublob og
Klubmesterskab sanfti $4.2 Startregler.Idealtrd angivet i $3.2: 14,5 minlkm.
Begrundelse: Klubben har/vil fe D-80 medlem(mer). I ligestillingens navn samt for en mere
sportslig korrekl afvikling bsr D-80 vare sin egen klasse. Idealtid fra running.com relativ til H-
80.

. Sammenlegning af FSK-Orientering med en anden orienteringslobsklub:
Sifremt det ikke lykkedes at vrelge en hel bestyrelse bsr klubben i2022 soge sammenlregning
med en anden orienteringslsbsklub i Hovedstadsomridet. Bestyrelsen skal orientere om forlob
pfl et medlemsmsde si beslutning kan traffes pfl drsmode/ekstraordinrert Arsmode, se $15.
Begrundelse.' Der er mange aktive "i skoven", men det er ikke lykkedes at fi tilgang til
bestyrelsen, siledes at forventning til drift og administration, $2.1, kan imsdekommes.

1. Godkendelse afklubbens regnskab
1. Godkendelse afbestyrelsens budget og flrskontingent

. Bestyrelsen foreslir kontingent-satser for 2022 svarende ti12020, nedsat 50o/o (som 2021)

. Bestyrelsen foresldr 50%orabatpi deltagergebyrtil divisionskonkurrencer (som i2021)
De to rabatter anslAs at koste klubben (ikke-indgiet indtrgt) ca. 18.000,- i2022.

1. Valg af formand. Den siddende bestyrelse foreslir kollektiv ledelse.
1. Valg af kasserer. Jan Frank Nielsen er villig til genvalg sifremt der vrelges en hel bestyrelse
1 . Yalg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer. Jytte Sorensen og Ana Chirita snsker ikke genvalg
1 . Yalg af 2 suppleanter til bestyrelsen. I 2021 valgtes Hans-Ole Ketting og Kurt Thuesen
1. Valg afrevisor og revisorsuppleant
1. Udpegning af eventuelle udvalgsmedlemmer udenfor bestyrelsen.

Lars Zwisler har indvilget i at vaere "IT-depot-best5/rer" efter Nils Lind.
1. Eventuelt

P6 bestyrelsens vegne bod Jan Frank Nielsen velkommen og foranstaltede valg af dirigent

- Hans-Ole Ketting og referent - Per Lennart Johansson.

Dirigenten konstaterede den lovlige indvarsling og gav ordet til Jan Frank Nielsen for
bestyrelsens beretning.

Jan Frank indledte med at oplyse, at Nordea var tildelt Gelfield pokalen for 2021, men at
den ikke havde v€ret tilgengelig. Den skal findes frem fra tidligere modtager. Der er ingen
indstilling til pokalen i Ar.



Der henvises i ovrigt til separat udsendt bestyrelsesberetning pA hjemmesiden.

Ad 3. Etablering af DBO klasse blev debatteret - isar den stibulerede kilometertid pA 14,5
min. lig 100 point, som er taget fra running.com. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

"Sammenlegning med anden klub" blev pA dirigentens foranledning udskudt til efter at
punktet valg blev overstiet.

Ad 4. Godkendelse af regnskab.

Som kasserer havde s@sonen varet en provelse idet Nordeas klubordning havde veret
ude for nedbrud i forAret, s€r alle data har veret mistet. lngen dispositioner kunne
foretages - netbank utilgangelig osv.

Oplukning i september blev fulgt af nedlukning igen 1. november med krav om ny digital
signering - hvilket viste sig at vare en langvarig proces.

Lsbsfakturaer for 2021 er derfor forst sendt i 2022, hvilket er accepteret af alle undtagen
Nordeas idratsforening - man vil ikke betale "for sent fremsendte fakturaer" - regnskabs-
6ret var slut. Forhandling pAgdr.

En mulig losning er fremtidige kvartalsregninger - sA vil restancer kunne minimeres.

Forklaringen pA forskellen mellem medlemsstartafgiften og FSK's udleg for samme er
vedtagelsen af delvis dekning af startafgifter for deltagere i divisionsmatcher.

Jan Frank roste den generelt gode betalingsvilje og betegnede i ovrigt resultatet som
tilfredsstillende.

Regnskabet blev taget til efterretning/enstemmigt vedtaget.

Ad 5.Budget og Arskontingent.

Det trykte budgets tal for startgebyrer er desverre byttet om - der vil atter vare negativt
resultat, hvis 50% rabatterne vedtages.

-og det blev de. Satserne er sAledes:

Normalt medlem over 24 hr: kr. 200,-

Do. mellem 21 og24 hr. kr. 50,-

BorniUnge 8 - 20 hr: kr. 0,-

DOF-passsive (anden klub) kr. 37,50

Born/unge under 8 Ar: kr. 0,-

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.



Ad 6. Valg af formand.

Forslaget om kollektiv ledelse blev emstemmigt vedtaget.

Ad 7. Valg af kasserer.

Jan Frank Nielsen modtog genvalg.

Ad 8. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer.

Der nyvalgtes Claus Wigen, Kurt Thuesen og lnger Jensen

Ad 9. Valg af 2 suppleanter

Hans-Ole Ketting og Nils Lind blev valgt.

Ad 10. Revisor og revisorsuppleant.

Ole Brusch blev nyvalgt som revisor og Jytte Sorensen vil blive forespurgt om
varetagelsen af suppleantposten.

Ad 11. Udpegning af evt. udvalgsmedlemmer udenfor bestyrelsen.

Lars Zwisler er ny lT depotbestyrer.

Jytte Sorensen er lobstilmelder.

Tom P. Neesgaard er opkrever af kontingenter fra enkeltmedlemmer.

Ana Chirita varetager salg af tajvia mail og SMS.

Ad 12. Eventuelt

Pan-figuren, som tildeles for den helt serlige indsats for klubben, tildeles i 6r Leif Petersen
for den store indsats ved divisionsmatchen i september.

@stkredsens oversigt over 22123 kunne inspirere til varetagelse af et arrangement i 2023
f.eks.i samarbejde med en anden klub. Kildeholm har vist interesse og Lyngby blev ogsd
navnt. Der var interesse for medvirken, sA bestyrelsen vil foretage videre sonderinger.

Kurt oplyste, at ForArets klublsb bliver 8. maj i Hareskoven og det pAtenkes arrangeret
som et treningslob med deltagerafgift pA kr. 25 for alle og tilmelding via FSK-service.

Nils Lind havde medbragt diverse udstyr til den fremtidige lT ansvarlige og ville dele
inventarlisten med Jan Frank og de fremtidige beregnere Blarn og Lars.
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