
Hvalsø OK 21.02.2023 

 

  
 

Referat fra Generalforsamling 2023 i 
 

Hvalsø Orienteringsklub: 
 

Afholdt: Tirsdag den 21. februar 2023, klokken 19.30 i klubhuset 

Roskildevej, Kirke Hvalsø. 

9 deltagere til middag kl. 19.00 

Herefter generalforsamling fra kl. 19:30 til kl. 20:48. 

 

Dagsorden ifølge lovene. 

 

Formanden bød velkommen. 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent: 

Ib blev valgt med applaus. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt retmæssigt. 

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år: 

Flemming oplyste at beretningen er udsendt til alle medlemmer og 

Flemming gennemgik beretningen. Mødedeltagerne knyttede løbende 

kommentarer til beretningen. Beretningen blev godkendt med applaus. 

 

Pkt. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse: 

Sune gennemgik regnskabet og uddybede de enkelte poster. 

Eskil havde spørgsmål til udgifter til VTR. Sune oplyser at det er udgifter til 

leje af SI, afgift til VTR-samarbejdet samt til leje af parkering. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

Pkt. 4. Fremlæggelse af budget og planer for det kommende år. 

Sune gennemgik budgettet. Der er i bestyrelsen ønske om at indkøbe et nyt 

telt. Dorte spurgte til hvordan kontingentindtægter stort set kan være det 

samme selv om antallet af aktive er faldet. Sune oplyste at kontingentet er 

det samme uafhængig af antallet af aktive/passive. Ib foreslår vi evt. køber 

reklame i Hvalsø Bio som annoncerer for andre sportsklubber i byen. 

Flemming har planer om at henvende sig til biografen og høre om priser mv. 

Budgettet blev godkendt med applaus i den præsenterede form. 

 

 

 



 

Pkt. 5. Behandling af evt. indkommende forslag.  

Bestyrelsen har fremsendt forslag til vedtægtsændring til afsnit 7 at 

generalforsamlingen kan holdes enten i februar eller fremover i marts 

måned. Forslaget blev vedtaget enstemmigt med applaus. 

 

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår at fastholde størrelsen på kontingent. Det er vedtaget at 

fastholde kontingentet med applaus. 

 

Pkt. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

Formand:  

Flemming Hjorth Jensen (villig til genvalg).  

Genvalgt med applaus 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Jette Karlsen (villig til genvalg) 

Genvalgt med applaus 

 

Suppleant: 

Birger Eng (villig til genvalg) 

Genvalgt med applaus 

 

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Revisor:   

Patricia Mortensen (villig til genvalg) 

Genvalgt med applaus 

 

Revisorsuppleant: 

Ib Larsen (villig til genvalg) 

Genvalgt med applaus 

 

Pkt. 9: Eventuelt: 

Ib argumenterer for at vi gør en indsats for at få nye medlemmer. Evt. på 

byens Facebook grupper hvor Hvalsø OK´s Facebook gruppe lægger opslag 

om træningsløb og andet om klubben. Det skal kræve tilmelding til Jette til 

f.eks. tirsdagstræning. Dorte vil gerne lave disse opslag så længe vi fodrer 

hende med emner. 

Ib skriver jævnligt til aviser om klubben og klubbens løb. 

 

Dirigenten konstaterer at mødet er gennemført og formanden takker for god 

ro og orden samt lukker hermed generalforsamlingen.  

Den ”nye” bestyrelse vil herefter konsolidere sig. 

 

 


