
Generalforsamling 8. februar 2016 

 Jørn bød velkommen til 16 fremmødte medlemmer. 

1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslog Pan som dirigent. Pan blev valgt og konstaterede, at 
mødet var lovlig indvarslet. Inge valgt til referent. 

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse – 

Da vi i 2015 ikke har haft en valgt en formand men en kollektiv ledelse, aflægger bestyrelsen 
beretning for de områder, de har været ansvarlige for. 

Gunner:  Jættemil og klubmesterskab 
Jættemil 2015 i Store Dyrehave: Trods flere genvordigheder under optakten – Søren Gudmes 
bortgang, Bent Mortensens sygdom – lykkedes det alligevel at gennemføre Jættemilen stort set uden 
fejl.  
Arrangementet kræver omkring 40 hjælpere, fordelt på lørdag og søndag. Derfor er det dejligt med 
stor opbakning fra klubbens mindre aktive løbere og flere tidligere medlemmer.  Dette er en 
forudsætning for fortsat afvikling af løbet. 
Mogens Jørgensen sprang til som IT nørd og fik løst opgaven perfekt. 
Også tak til Peter Østergaard for et stort arbejde med tilmeldingerne. 
Lørdag eftermiddag var alt klargjort. Flot stævneplads.  Sjokket kom søndag morgen, idet kiosk 
teltet var blæst langt ind i skoven. Den var ikke til at redde.  Heldigvis var vejret flot, og ”køkken 
personalet” serverede kaffe og pølser, i det fri - og med godt humør. 
Trods DM Ultra lang, ugen før, kom der alligevel omkring 650 løbere. 
Alle var tilfredse med Bent Johansens baner.  
Tak til alle.   På gensyn i Teglstrup. 
Klubmesterskabet 2015: Løbet blev afviklet lørdag d. 20. juni i Nørre skoven med Gunner som 
banelægger.  Sædvanligt var stævnepladsen placeret på en bakketop, og her i nærheden af Furesøen. 
Løbet blev afviklet som stjerneløb, og som altid får banelæggeren mange kommentarer af prustende 
løbere ved passage af stjerneposten.  Den kuperede skov med ofte tætte passager udfordrede 
løberne. 
Efter strabadserne i skoven, blev der budt på buffet og hygge i Ballerups klubhus. Her blev 
klubmestrene hyldet behørigt. 
Klubmestre blev: Camilla Larkai, Else Gudme, Ove Lemå, Christian Gudme, Jens-Erik, Jørgen 
Poulsen, Fie og Freja. 
Tak til madholdet. 
I år afvikles klubmesterskabet i samme skov og sted, lørdag d. 18. juni med Jens-Erik som 
banelægger. 
På gensyn. 
Jørn: Skolekontakt. 
Der er kontakt til Bagsværd Friskole, der muligvis er interesseret i et arrangement i 2016 – i 2015 
kunne vi ikke finde en dato, der passede. Der blev arrangeret løb for Enghavegård skole i Høje 
Gladsaxe, også med en sprintbane. Jørn havde introduceret eleverne ved møde 2 formiddage inden 
arrangementet. Disse arrangementer giver ikke nye medlemmer, men elevernes kendskab til 
orientering får dem måske til senere at tage aktiviteten op. 
Henny: Festudvalg og FIG 
Klubfesten i 2015 havde 24 deltagere. FIG består af 98 foreninger i Gladsaxe. Ved årsmødet 
uddeles priser og legater. FIG står for fordeling af lokaler og anlæg. 



Bent M: Træningsløb 
Forår: I foråret havde vi 9 træningsløb i 7 forskellige skove med i alt 131 starter, fordelt på 35 
løbere med 9 til 15 deltagere. 
Til forårets træningsløb havde jeg intet besvær med at skaffe banelæggere. 
Efterår:  I efteråret havde vi 7 træningsløb i 7 forskellige skove. 1 af disse træningsløb havde Jacob 
Tolborg som banelægger. Dette løb har jeg ingen tal for. Men til de 6 øvrige løb havde vi 87 starter 
fordelt på 25 løbere med fra 5 til 15 løbere. 
1 løb blev aflyst, da der ikke kunne skaffes banelægger. 2 banelæggere har arrangeret 2 træningsløb, 
da ingen andre ville. 1 løb havde kun 5 deltagere, det er lidt utilfredsstillende for banelæggeren. 
Ud over disse træningsløb har Jens Erik haft træning hver weekend, det er her nye kommer og 
snuser til O-løb. 
Det har været svært at skaffe banelæggere til træningsløbene især i efteråret.  Derfor må det 
overvejes, hvad vi gør fremover.  Vi kunne som Gert Nielsen foreslår koble os på Masha Semarks 
træningstilbud, her kommer Allerød OK, Ballerup OK og Farum OK.  Vi kan så bruge vore 
banelæggere til løb de weekender, hvor der ikke er løb på terminslisten. 
Jens Erik, der har lavet weekendtræning hen over året, synes vi skal undersøge muligheden for at 
koble os på den eksisterende træningsløbsgruppe. De træningsløb vi selv laver kunne måske være 
med spisning af madpakker efter løbet. 
Søren T.  var for at gå ind i et samarbejde. 
Ulla gik også ind for et samarbejde, men vi skal have nogle tilbud til de, der gerne vil prøve at lave 
et træningsløb. 
Bent M tager kontakt til Farum, der har en fast banelægger, der bliver betalt. Klubberne, der 
deltager deler denne udgift. Måske bliver der problemer med parkering, hvis der bliver flere 
deltagere.  Vi afventer resultatet af Bent henvendelse. 
Der er også stadig karruselløb. 
Inge: DOF, SkovCup, Gladsaxe Skovbørnehave, KulturJagten, Skoleløb i ValbyParken 
Deltog sammen med Bent M i forbundets repræsentantskabsmøde, hvor en ny organisation blev 
vedtaget.  Vi arrangerede SkovCup 12. august med Søren Thoustrup som banelægger. Vi havde 176 
deltagere, hvilket var efterårets største arrangement. Som vanligt stod vi for kiosken ved forårets 
finale i Teglstrup Hegn. Gladsaxe Skovbørnehaves årlige arrangement var med 50 glade børn og 
lige så mange forældre. KulturJagten,  som vi laver i samarbejde med Gladsaxe kommune og 
Mogens Hansen, der tegner kort, forgik fra Aldershvile slotsruin. Her var også den populære 
sprintbane. Vi har fået oplyst, at der ikke er KulturJagt i 2016.  Vi startede året med 84 medlemmer 
og slutter med 77. De fordeler sig med 2 ungdom op til 12 år, 5 juniorer 13-20 år og 70 seniorer. 
Bent J: SM-nat, Juleløb og materiel 
Lokalet på Hagavej er tømt, der er kasseret en del og resten er flyttet til kælderen i klubhuset. Vi 
arbejder på at få det resterende materiel organiseret ved at etablere nogle reoler o.a. På mandag er 
der møde i et nyt klubhusudvalg (de foreninger, der bruger klubhuset).  
Juleløbet blev afholdt i Smørmosen 27/12 med 12 deltagere fra OK 73, 23 fra Ballerup og 2 fra 
Farum.  Vi vil overveje et fortsat samarbejde med Ballerup, hvis de er interesseret. Det var et 
udmærket løb, som Longo stod for. 
Jørn: Skovtrolden 
Jørn oplyste, at Skovtrolden er blevet slankere, pt. kun 1 redaktør. 
Vi mindedes Søren Gudme. 
Der var ikke yderligere kommentarer til beretningerne, der blev godkendt. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse -  Inge fremlagde regnskabet 
med noter og havde følgende bemærkninger: Hareskovaftalen har givet os 4.267 kr., når vi har 
betalt Mogens H. 850 kr. som vores andel til hans vedligeholdelse af kortene.. Jættemilens mindre 



overskud skyldes bl.a. færre deltagere 645 mod 687 året før. Vi har betalt leje af bil til kørsel af 
materiel. Vi har betalt for assistance med EDB. Da vi i 2015 havde bestilt flere toiletter gav det også 
en ekstra udgift. Vi har igen i år haft indtægter ved skoleløb i ValbyParken, Skovbørnehave, Jagten 
og Enghavegårdskolen.  Skovtrolden: I 2015 har Gladsaxe kommune fået styr på de trykopgaver, de 
udfører for os, så der er faktureret alle de numre, der er udgivet.  Klubaftener og fester dækker 
”Barnedåb” + 1 enkelt medlemsmøde.  Andre arrangementer dækker kun juleløb.  Efter beslutning 
på sidste generalforsamling har klubben betalt alle startafgifter for løb tilmeldt over O-service. Det 
er blevet til 339 starter.  Afskrivning drejer sig om Ski-kontingent for 2014 (opkrævet december 
2015) for 2 medlemmer, der ikke mere er i klubben. 
Ulla spurgte, om vi havde fået erstattet det materiel, der forsvandt i ValbyParken.  Inge svarede, at 
der i note 12 er nævnt 1155 kr. vi har fået i erstatning. Der er endnu ikke indkøbt nyt. Vi har ikke 
fået nogen erstatning for kiosk teltet, og da Østkredsen måske har et telt, vi kan låne, har vi  ikke 
købt et nyt. Det vil også fylde rigtig meget i den p.t. begrænsede plads til materiel. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
4. Fastsættelse af næste års kontingent – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev 
godkendt. 
5. Behandling og afstemning om indkomne forslag – Der er ikke modtaget forslag, så punktet 
udgår. 
6. Valg – a) og c)  -  Da der ikke var emner til formandsposten foreslår Bestyrelsen, at vi fortsætter 
med en kollektiv ledelse.  Henny ønsker at trække sig, men vil gerne fortsætte i festudvalget. 
Bestyrelsen har tilsagn fra Michael Møller om at træde ind i bestyrelsen.  Herefter blev Michael, 
Jørn, Gunner, Bent M og Bent J. valgt. 
b) Kasserer – Inge blev genvalgt som kasserer. 
d) 1 revisor og 1 revisorsuppleant – Thomas Raun Petersen har ønsket at trække sig som revisor. 
Jørgen C. vil gerne tage over, og Jørgen blev valgt. 
Da Jørgen var revisorsuppleant, skal her vælges en ny suppleant. Jens Erik tilbød sig og blev valgt. 
Dirigenten påpegede, at alle valg gælder for 1 år. 
7. Eventuelt – Jørn takkede Henny for deltagelse i bestyrelsesarbejdet, Keld K. for hans arbejde i 
klubhusudvalget og Longo for et godt juleløb og en fin konkurrence ved klubfesten. 
Dirigenten takkede for god ro og orden og Jørn takkede Pan for god ledelse af mødet. 
 
Henrik Kjederqvist (Pan)                                                    Inge Madsen 
Dirigent                                                                                referent 
 
 
 


