OK 73 generalforsamling, mandag 27. februar 2017
Gunner bød velkommen til 16 medlemmer.
1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslog Keld som dirigent. Keld blev valgt og konstaterede, at mødet var
lovlig indvarslet.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse – bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsens medlemmer
aflægger beretning for de områder, de har været ansvarlige for.
GUNNER:


Årets første arrangement var klubfesten, tidligere ”Barnedåben”. Det aktive hold bestående af Henny, Misser
og Ruski, sørgede for lokaler, lækker mad og hjerneudfordringer. Tak til arrangørerne. De fremmødte havde
en hyggelig aften.
Desværre mindskes antallet år for år, hvilket gav sig udslag i, at vi måtte aflyse festen i år.



Klubmesterskabet blev afhold, d. 20. juni i Nørreskoven.
Jens-Erik, forrige års klubmester, havde lavet nogle svære baner med ”god” udnyttelse af bakkerne. Tak til
Jens-Erik.
Efterfølgende blev der afhold spisning i Ballerups klubhus. Efter et fornemt traktement, arrangeret af Misser
og Ruski, blev klubmestrene behørigt fejret. Et festligt indslag er altid auktionen over glemte sager.
Herligt, at så mange kom til denne del.



Den 53. Jættemil blev afholdt i Teglstrup Hegn. Jørn var banelægger, og trods svære betingelser, på grund af
skovens struktur, blev banerne kringlet fint. Ulla havde som vanligt gjort et stort arbejde med at rekruttere
hjælpere, hvor flere familiemedlemmer blev tvangsindkaldt.
Vejret var fantastisk, og hele arrangementet forløb uden store problemer. Der var lidt med parkering og en
dum printer.
Michael havde udviklet et nyt tilmeldingssystem for udenlandske løbere. Det var en stor lettelse
som sparede os for mange indtastninger. Tak til Michael.
Vi havde frygtet et lavt deltagerantal, grundet eliteløb ugen tidligere. Et stort antal udenlandske løbere
opvejede delvist dette.
Stor tak til alle.



I forbindelse med Jættemilen, havde vi valgt at benytte MEOS løbsprogram. Inden Jættemilen havde en lille
gruppe, bestående af Bent. M., Jakub og Gunner, øvet med opretning af løb, overførsler fra Condes
løbsprogram, indlæsninger fra O-Service og Michaels tilmeldingsprogram. Bent M. skulle, med sin erfaring,
være til rådighed, men på dagen, hvor alt skulle oprettes til Jættemilen, havde Bent, lige som sidste år, igen
valgt at lægge sig syg. Det gav nogle problemer, bla. med udformningen af labels. Tak til gruppen.
Den fremtidige IT gruppe består Camilla og Jakub, med Bent M. og Gunner som backing Group.



Ugen efter Jættemilen, havde Jørn og Gunner arrangeret et lille orienteringsløb for Novo i Aldershvile skoven.
Arrangementet var lidt specielt. Vi skulle udarbejde en risiko vurdering, - bla. måtte vandløb ikke krydses.
Det så ud som om de hyggede sig, trods et surt vejr.



Søndag efter søndag arrangerer Jens-Erik træningsløb i Hareskovene.
En lille flok af klubbens løbere benytter disse løb. Løbene annonceres på Face Book, og ind imellem kommer
familier, der vil prøve orienteringsløb. Sjældent fastholdes interessen.
En kæmpe tak til Jens-Erik.

JØRN
Skovtrolden
Vores klubblad Skovtrolden udkom i 2016 med 4 numre hver i 100 eksemplarer. Bladet bliver som vanligt trykt på
”Gladsaxe pædagogiske viden- og dokumentationscenter” tidligere kendt som ”Børnecenteret”
Flemming Junget er vores faste kontakt, der betjener en megastor kopimaskine, der går under navnet Magda. Den kan
være lunefuld og skal, som Flemming siger, behandles med respekt.
Inge sender bladet ud til medlemmerne. Desuden afleverer vi et eksemplar til lokalarkivet i Gladsaxe og til
kommunens biblioteker.
Jens Erik får nogle eksemplarer til uddeling blandt interesserede ikke- medlemmer, der kommer til klubtræningen.
Endelig får en række lærere på nogle skoler et eksemplar.
Redaktøren ser forventningsfuldt i sin postboks, når der er deadline. Nogle få bidrager med indlæg, men han savner
bidrag fra mange flere. Slut op om klubbladet, det hjælper på livskraften.
Find vej i skolen
Vi har fulgt op på vores kontakter til Enghavegårdskolen og til Bagsværd Friskole. Ingen af dem har i 2016 været
interesseret. Imidlertid har Enghavegårdskolen vist interesse i år, og der er aftalt et arrangement den 8. marts 2017.
Vi har fået kontakt til Dyssegårdsskolen i Gentofte Kommune, og vi har afholdt arrangementer for skolens 2., 3. og 5.
klasser.
Alle eleverne fik en introduktion til orientering i klassen med en powerpoint, der viste helt basale elementer i Osporten. F. eks startende med jordkloden og derefter indzoomning i flere trin til kort og luftfoto over skolens område.
Derefter afholdt vi et huskeløb på et luftfoto over skolens område med 25 poster og start og mål i skolegården. 2. og 3.
klasserne fik desuden et sprintløb i den nærliggende Dyssegårdspark.
I Bøndernes Hegn fik 5.klasserne et o-løb og et sprintløb. Hermed også tak til de, der kom og hjalp.
Dyssegårdsskolen er interesseret i at oprette en ”Find vej i skolen” kontrakt med Ok 73. Kontrakten omfatter
yderligere introduktion til Orienteringssporten, tegning af et kort over skolens område og baneforslag, som skolen kan
bruge i undervisningen. Klubben forpligter sig til at vedligeholde kortet i en treårs periode.

INGE
SkovCup
Vi arrangerede vores årlige løb den 17/8. Det var et fint arrangement, men ikke så mange deltagere, kun 115
børn. Skal vi ændre på arrangementet for at spare hjælpere, eller skal vi fortsætte som hidtil. Vores
pølsearrangement kræver en del hjælpere, måske kunne vi finde en løsning på forplejning, der krævede
mindre antal hjælpere. ??
Vi stod for kiosken ved SkovCup-finalen i Rude skov. Vi var 5 hjælpere på dagen, Longo, Jørgen P, Birthe,
Lone N. og Inge. Arrangementet forløb fint.
Skoleløb i Valby Parken
6/10 havde vi 10 hjælpere i Valby Parken. Der var ca. 500 børn, der skulle serviceres. Vi får betaling for
vores deltagelse samt for leje af vores materiel, poster, samt SI udstyr til sprintbanen.
Skovbørnehave
Som sædvanlig laver jeg en snitzlet bane til Skovbørnehavens sommerarrangement, hvor både
børnehavebørnene, deres forældre og søskende deltager. Det foregår i Bøndernes Hegn. Henny hjalp med at
sætte poster og snitzling ud og hente hjem igen.

Bent M
Træning
Vi har i 2016 deltaget i Masha Semark´s træningsløb, der er en udmærket træning i forskellige skove.
Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsætter i 2017.
Der er baner for alle, svære baner med korridorløb og helt almindelige baner også mellemsvære baner.
Så det kan kun varmt anbefales at møde op her, træningen foregår om torsdagen.
Det har i det forløbne år kostet kr. 4.900, nogenlunde det samme som vore egne træningsløb kostede.
Søndagstræning
Denne træning står Jens-Erik og Michael Møller for, den har jeg ikke så meget at sige om, det er få gange,
jeg har deltaget her, men her kommer potentielle o-løbere, samt nogle af vore egne løbere.
Men måske vil Jens-Erik sige noget om dette.
Sport-identudstyr
Vi bruger det til Jættemilen, natløb, juleløb og klubmesterskab.
Vi bruger det også til de sprintløb, som vi arrangerer, det er skoleløbene i Valbyparken, men også til de
skolearrangementer som Jørn arrangerer.
Vi manglede noget materiel til Jættemilen, så her anskaffede vi det der manglede, men senere kom det
manglende materiel til veje igen, men pyt så fik vi lidt nyt.
Enhederne skal holdes ved lige med strøm, det bliver gjort hen af vejen, så de ikke går døde.
Vi har enheder fra nr. 31 til 102 samt diverse tøm,tjek,start og målenheder, i alt 76 enheder.
Derudover har vi 38 små SI-card (pinde).
Vi har også anskaffet en ny printer til udskrivning af stræktider.

Bent J
SM-NAT
SM-nat blev afholdt 30. marts 2016 i Store Hareskov, med stævnecenter i Hareskovhallen (tak til Skærmen).
Ruski var stævneleder, Bent Johansen banelægger.
Der var ca. 185 deltagere.
Løbet blev afholdt efter vi var gået over til sommertid, så vi kunne først starte 20.15, hvorfor der var lavet
flere 1. poster, så vi kunne få flere af sted på samme tid.
Vores gratis forplejning var også i år en stor succes.
Til sidst en stor tak til alle dem der hjalp.
KLUBHUS
Som I kan se, er klublokalet blevet renoveret. Det skete lige pludselig, at jeg blev ringet op af husformanden
Per fra Jumboklubben, det var ikke meningen, at det skulle ske nu, men pludselig havde kommunen penge
til det, så det gjaldt om at komme i gang. Den 7. jan. var jeg herude, med folk fra de andre foreninger, for at
gøre klar så kommunens håndværkere kunne komme til.
Lokalet er blevet færdig for ca. 2 uger siden.

En stor tak til Longo, Dres og Jørgen for at få sat skik på vores kælderrum, efter alt nu er samlet på et sted.
JULELØB
Juleløbet blev afholdt søndag 18. dec. i Jonstrup Vang og Lille Hareskov.
Igen i år havde Longe indvilget i at stå for det.
I år skulle vi, i øvrigt sammen med løbere fra Ballerup, (ca. 20-25 løbere) lære vort land at kende.
Kortet var udformet som et danmarkskort. Posterne var som så ikke så svære at finde, men når man så skulle
klippe på kontrolkortet, så var problemet der, for kontrolkortet bestod af en masse stednavne, så man skulle
kende sin geografi. (Det var noget af et problem, da navnene ikke alle var lige kendte)
Jeg har ikke kunnet finde en resultatliste, så det er der nok mange, der er glade for.
En meget stor tak for dette arrangement.
Longo kan desværre ikke lave juleløb i år, da andre har brug for ham (det er vist noget med spejderne).
Jeg vil prøve at kontakte Ballerup for at høre om de evt. har en der kunne tænke sig jobbet.
Hvis der er nogle fra OK73, som vil prøve at være ”julemand” så sig endelig til. Hvis både de og vi har folk,
der vil arrangere juleløb, kan i blive skrevet op. Jeg booker gerne flere år ud i fremtiden.
Jens Erik – Hen over året trænes der 4 forskellige steder, fra Frederiksborgvej, Helmsvej, Fægyden og
Gisselfeldengen. Der er meget varieret deltagelse også fordi der i vinterhalvåret har været Vintercup,
vinterlangdistance og natcup. JE vil gerne have hjælp til at tage sig af de børnefamilier, der dukker op,
måske kunne vi betale for dette. Et gæt vil være, at der i 2016 har været 400 starter til træningsløbene.
Jørn oplyste, at der er leveret nye egestolper til Alderhvile skov, til fornyelse og supplement af de faste
poster. Der er en del af de ”gamle” stolper, der er gået til og forsvundet.
Da der ikke var flere kommentarer, blev beretningerne godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet med noter var lagt på bordene. Kassereren havde følgende kommentarer:
Hareskovaftalen har givet os 4.842 kr., når vi har betalt Mogens 333,33 kr. som vores andel til hans
vedligeholdelse af kortene.
Jættemilens mindre overskud skyldes bl.a. færre deltagere 551 mod 645 året før. Ekstraudgift til etablering
af spang 1.665,69 og udgifter til vandrerhjem 4.338,50 kr.
Vi har igen i år haft indtægter ved skoleløb i Valby Parken , Skovbørnehave og Dyssegårdsskolen.
Skovtrolden – I 2016 har Gladsaxe kommune kun opkrævet for trykning af 3 numre ??
Klubaftener og fester dækker kun klubfesten, der var gratis for deltagerne.
Andre arrangementer dækker Generalforsamling, 136,85 kr. Tilskud til tur til Hven 1.100 kr. og Juleløb 250
kr.
Efter beslutning på sidste generalforsamling har klubben betalt alle startafgifter for løb tilmeldt over Oservice. Det er blevet til 387 starter, i 2015 var det 339 starter.
Derudover betaler klubben startafgiften ved Divisionsmatcher. Her har vi haft 23, 26 og 28 deltagere.
Bestyrelsen foreslår, at klubben også i 2017 betaler startafgifter.
Medlemstal pr. 1/1-2017 : 71
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der herefter blev godkendt.

4. Fastsættelse af næste års kontingent –
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det var der ingen indvendinger imod. Kontingent er:
Seniorer

550 kr., Familie 400 kr., Juniorer 13-20 år 200 kr., Børn 8-12 år 150 kr., Børn 0-7 år 100 kr.

Familiekontingent gælder når der er flere voksne på samme adresse, så betaler person 2 ”kun”
familiekontingent.

5. Behandling af og afstemning om indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.

6. Valg af:
a) Mindst 5 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer – Den
siddende bestyrelse: Gunner, Inge, Jørn, Bent M, Bent J og Michael Møller er villige til genvalg. Der var
ikke andre emner, så de blev genvalgt.
b) 1 revisor og 1 revisorsuppleant – Den nuværende revisor ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jens
Erik, der blev valgt. Som revisorsuppleant blev Birthe Sondrup valgt.
c) Alle valg gælder for 1 år.

7. Eventuelt
Søren Thoustrup beklagede, at klubfesten var blevet aflyst. Foreslår at vi fremover holder dette
arrangement i klubhuset eller privat. Det er vigtigt at bibeholde denne sammenkomst. Dette synspunkt blev
bakket op af flere.
Herefter afsluttede Keld generalforsamlingen og takkede deltagerne. Gunner takkede dirigenten for at føre
os igennem mødets dagsorden.

Keld Olsen

Inge Madsen

Dirigent

referent

