
Orienteringsklubben HTF  
 
Referat fra Generalforsamlingen den 24. Juni 2021 i Haderslev Idrætscenter. 

Tilstede: 33 personer, heraf var 33 stemmeberettigede. 

Bilag: Årsregnskab 2020 og budget 2021. 

Dagsorden: Formandens beretning og desuden beretning fra udvalgene. 

Beretningerne er offentligt gjort inden generalforsamlingen i et nyhedsbrev til medlemmerne og 
på klubbens hjemmeside. 

Formanden indledte med at hædre klubmestre, DM- medaljetagere og natløbsmestre samt 
uddeling af Power Hans s vandrepokaler. 

Vinderne af Power Hans s vandrepokaler noteres hvert år i Mindebogen. 

Årets ungdomsløber blev Astrid Henningsen. Præmie til Keld og Solveig B. Nielsen for at have 
deltaget i flest trænings løb i årets løb og årets HTF er blev tildelt klubben. Bestyrelsen havde 
besluttet at denne pokal gik til vores klub,  OK HTF.  

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Ove Brix blev valgt som dirigent og Arne Bertelsen og Vagn Hansen blev valgt som stemmetællere. 

Referent, sekretær Jette Beyer. 

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Punkt 2. Formandens beretning, herunder udvalgsberetninger. 

Formanden gennemgik kort sin beretning . Han oplyste forsamlingen, at klubbens planlagte påske 
løb i 2020 og som måtte aflyses p.g.a. Covid 19 situationen , har kostet klubben en del penge. 
Klubben har undersøgt om man har kunnet søge tilskud til udgifterne, men dette er ikke tilfældet.  

Formanden oplyste desuden , at klubbens planer om et klubhus er sat i bero, da Haderslev 
Kommune ikke ønsker at støtte dette projekt. 

Fra træningsudvalget ved Søren Bertelsen der gav en  orientering om, hvordan klubbens trænings 
løb i årets løb er blevet afviklet.  Der har i perioder været trænings løb med tidstagning og kiosk 
men ellers har medlemmerne selv skullet printe kort ud.  Han oplyste desuden ,at klubben lige p.t. 
ikke har nogen ,der kan printe kort til vores trænings løb. Ove Brix foreslog ,at klubben investerer i 
en printer.  Der blev desuden debatteret, hvordan klubben løser problemet med at finde 
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banelæggere til vores trænings løb. Der blev debatteret brugen af Condes ( Bent Bossen har lavet 
en manual) som banelæggerne kan bruge.  

Beretningerne blev godkendt af forsamlingen.  

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

Klubbens kasserer havde meldt afbud til generalforsamlingen. Formanden fremlagde regnskabet. 
Regnskab 2020 og budget 2021 var delt ud til forsamlingen. Han oplyste , at bestyrelsen havde 
besluttet ,at betale startafgiften for medlemmer ,der ønsker at deltage i  Skaw- dysten i 2021.  

Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 4. Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent m.v. 

Bestyrelsen havde på et møde besluttet , at kontingent satsen forbliver uændret. Der var ingen 
kommentar til dette. Bestyrelsen har i indkaldelsen foreslået en ændring af klubbens vedtægter 
der omhandler § 10 stk. 4,. som i dag hedder budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 
kontingent m.v. ændret til, kun at hedde fastsættelse af kontingent m.v. , altså at budget for 
indeværende år udgår.  

Ifølge § 15 kan en vedtægtsændring ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. 
Der er 104 stemmeberettigede i klubben og der deltog 33 medlemmer til generalforsamlingen. 

Dette punkt gav en del debat blandt medlemmerne og der var flere forslag, men summa 
summarum blev, at flertallet ønskede ,at der fortsat blev lavet et budget for klubben , og der var 
et ønske om, at der fremadrettet i regnskabet blev lavet en ekstra kolonne med budgettal. Som et 
pejlemærke for bestyrelsen ,  blev der  afholdt afstemning ved håndsoprækning om 
vedtægtsændringen ,  og flertallet var imod forslaget.  

Bestyrelsen trak forslaget tilbage.     

 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag.  

Der var rettidigt indkommet et forslag fra Finn Aaris. Hans ønske om , at alle der ikke har rørt en 
finger i forbindelse med det lille påske løb,  at der bliver betalt et eller andet beløb til de jakker vi 
har fået , selvfølgelig ikke, hvis de er blevet sponsoreret, eller de er blevet betalt af en 
hjælpepakke.  
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Dette forslag var der i forsamlingen en del mening om. Formanden ønskede , at der blev stemt ved 
håndsoprækning, om man kunne tilslutte sig forslaget om tilbagebetaling af et eller andet beløb til 
jakkerne og der var en enkelt, der synes om forslaget. Begrundelsen for, at man ikke ønsker at 
tilbage betale et beløb var  bl.a., at det var en gave fra klubben, samt reklamering for klubben. 

Forslaget blev underkendt. 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg: Guri Alm, ( genopstiller ikke ), Lisbeth Callesen ( genopstiller), Jørn F. 
Andersen ( genopstiller) . Lisbeth Callesen og Jørn Andersen blev genvalgt og i stedet for Guri Alm 
blev Mads Juhl valgt ind i bestyrelsen. Formanden takkede Guri Alm for det store arbejde som 
bestyrelsesmedlem,  hun har lagt i klubben i mange år. Forsamlingen tilkendegav dette ved 
stående applaus. 

Punkt 7. Valg af 2 revisorer. 

Kaj Ove Rasmussen ønsker at fortsætte som revisor, og i stedet for Inge Lise Baden, ( genopstiller 
ikke) blev Maja B. Kristensen valgt. 

Punkt 8. Valg af revisorsuppleant. 

Jørn Thingvad blev genvalgt.  

Punkt 9. Eventuelt. 

Under dette punkt havde formanden et par punkter. 

1. Hvordan får vi flere unge medlemmer til klubben ? Han opfordrede forsamlingen til , at komme 
med ideer til at løse denne opgave. Han efterlyste 1 måske flere personer til at løfte denne 
opgave, og til at stå for det.  

2. Syd kredsen er kommet med et forslag om voksentræning i orienteringsløb ( teknik- træning). 
Klubben skal hen over vinteren i den forbindelse stå for 1 lørdagstræning . Han efterlyste en 
tovholder til dette punkt.  

3. Formanden efterlyste en tovholder til vores klub ture. En der vil stå for at arrangere , skaffe 
overnatning til medlemmerne til klubbens ture. Opfordringen bliver sat på klubbens hjemmeside. 

Klubbens tøj sælger, Mona Rasmussen ønskede ikke at fortsætte med dette.  Kirsten Hansen 
meldte sig til dette job. 
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Klubben skal i 2022 afholde DM- nat i Øster skoven i Haderslev.  Formanden efterlyste kort tegner 
og stævneleder til det arrangement. Klubben skal desuden afholde DM mellem i 2024. 

Fra rekrutterings udvalget, v .Herdis F. Sørensen . Hun gav en fyldest gørende orientering om, hvad 
gruppen laver og om deres fremtidsplaner. Gruppen sætter alle sejl for at rekruttere nye 
medlemmer.  

Der var debat om det manglende klubhus, hvad det betyder for vores klub. Vi mangler et 
tilhørssted. Det bør undersøges, om der kan lægges billet ind hos f.eks. spejderne i Haderslev. 

Som en gave fra klubben, fik forsamlingen udleveret en" halsedisse" fra påskeløbet i 2020.  

Lars Klogborg og dirigenten, Ove Brix takkede forsamlingen for en god debat og for god ro og 
orden. 

Generalforsamlingen sluttede af med at råbe Hurra for OK HTF. 

 

     

 

 

 

   

    

 


