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Formanden har ordet! – af Birgitte Halle
Kære medlemmer
Jeg er glad for at have fået posten som formand for Orienteringsafdelingen og glæder mig til at tage
fat på den nye opgave, som jeg brænder for.
Det er en rigtig god klub med mange engagerede medlemmer. Per Lind Jensen har lagt et stort og
godt stykke arbejde i klubben. Det samme gælder Henning Jensen og Bent Christensen. Ingen tvivl
om det.
Generalforsamlingen blev meget anderledes, end den plejer - og på sin vis underlig. Jeg havde
ønsket mig det anderledes, men sådan blev det ikke.
Per Lind Jensen ønskede at trække sig som formand, Henning Jensen ønskede herefter at trække sig
fra posten som kasserer. Det kan jeg kun beklage og tage til efterretning. Da der ikke var flere
kandidater til formandsposten, blev jeg valgt. Bent Christensen trak sig fra bestyrelsesposten dagen
efter generalforsamlingen. Det kan jeg også kun beklage og tage til efterretning.
Per Lind Jensen har skrevet et indlæg til dette blad. Jeg har læst det og har i øvrigt ingen
kommentarer hertil.
Den nye bestyrelse
Den nye bestyrelse består af:
Undertegnede som formand
Birthe Worm som kasserer
Henrik Andersen sekretær
Lone Christensen bestyrelsesmedlem
Allan Hougaard bestyrelsesmedlem.
Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af formand, kasserer, sekretær og yderligere op til 3
medlemmer. Der står ikke noget om, at der skal vælges suppleanter, som i dette tilfælde kunne
træde ind i bestyrelsen i stedet for Bent Christensen. Derfor består den nye bestyrelsen af
ovenstående medlemmer indtil næste generalforsamling. Den nye bestyrelse har Henrik Andersen
som sekretær.
Under punktet Eventuelt fremlagde Svend Weel nogle synspunkter fra arbejdet i Marseliskomiteen,
gående på, at orienteringsafdelingen skulle stå for fortræning til Marselisløbet. Nedenstående er
hvad jeg dagen efter sendte ud til medlemmerne på mail:
Efter generalforsamlingen i går aftes var vi nok alle mere eller mindre i chok efter at have

hørt Svend Weels indslag om fortræning. Jeg selv var meget i tvivl om, hvad det egentlig
var komiteen for Marselisløbet ville have os til. Jeg har derfor kontaktet Jens Ove
Christiansen, formand for Århus 1900 for at høre, hvad det gik ud på.
Både Svend Weel og Jens Ove undskylder over for Orienteringsafdelingen og beder os om
at glemme punktet. Når den nye bestyrelse er konstitueret, beder Marseliskomiteen om, at
vi kan stille med 1 eller 2 personer eller bestyrelsen, som kan tage sig af koordineringen af
fortræningen. Vi kan stadig trække på folk fra andre afdelinger. Det handler om
koordineringen af fortræningen. Orinteringsafdelingen forventes fortsat at bidrage med det
antal vagter, som vi hidtil har haft.
Komiteen har flere gange tidligere bedt orienteringsafdelingen om en person til at hjælpe
med koordineringsarbejdet. Det er det, de fortsat beder om.
Svend Weel havde ringet til Jens Ove efter generalforsamlingen og sagt, at han vist ikke
havde fået sagt budskabet helt hensigtsmæssigt.
Komiteen er helt klar over, at når vi fra Orienterigsafdelingen får en opgave, løser vi den
fuldt ud.
Vi vil snarest i bestyrelsen finde ud af, hvordan opgaven kan løses.
Nu er generalforsamlingen kommet lidt på afstand, og vi skal kigge fremad på de mange spændende
opgaver, der ligger lige om hjørnet.
Divisionsmatchen d. 19.3.2006
1900 orientering ligger i 3 division. Vi bør ligge i 2 division. Hvis vi skal rykke op, skal vi vinde
begge divisionsmatcher. Det er vi dygtige nok til. Men det kræver, at vi stiller op med så mange
som muligt, og alle giver sig en ekstra tand. Vores modstandere er Karup OK, Nordvest OK og St.
Binderup. Derfor skynd dig at meld dig til på O-service. Vi har bestilt fælles bus, som vi plejer.
Kaffe og rundstykker og telte kommer også med.
Opsamling til bussen kommer senere på mail, så hold øje med den.
Telt i nord og syd
Klubben har 2 telte. I bestyrelsen synes vi, det kunne være en god ide at have udstationeret et telt i
Nordbyen og et i Sydbyen. Hvis medlemmer vil have et telt med til o-løb og man bor i Nordbyen,
vil man i fremover kunne nøjes med at hentet telt hos Olaf og Lone, hvis det er aftalt i forvenen.
Man slipper for en ekstra tur til Højbjerg. Det andet telt forbliver på Grumstolen. Olaf har sagt ja til
at administrere teltet i Nordbyen, mens Chris forsat er teltadministrator i syd. Det gælder stadig at
udlånsbogen på Grumstolen skal udfyldes når man låner noget.
Rekrutteringsgruppen
På generalforsamlingen gennemgik Henrik planen og vi fik input. (Se referatet). Nye interesserede
starter på træning mandag d. 20.3 og frem til medio juni. Lone og Olaf står for selve træningen og
instruktion. De kan godt bruge nogle "garvede", som kan komme og hjælp med at skygge. I kan se
mere om træningen på hjemmesiden.
Gudenådysten (B-løb) d. 7.5.2006

Bent Christensen er stævneleder. Bent vil snarest indkalde tovholderne til de forskellige opgaver.
JFM stafet i Hjermind d. 19.8.2006
Da Per trak sig fra formandsposten, trak han sig også fra de mere praktiske opgaver i forbindelse
med kommende O-løb. Det efterlader et hul og betyder, at vi står uden stævneleder for et stort
arrangement. Hullet skal hurtigst muligt fyldes ud, og det arbejder vi i bestyrelsen på. Har du
kræfter og energi?
Marselisfortræning
Orienteringsafdelingen skal fortsat stå vagt ved fortræningen 8 gange, som vi hidtil har gjort. Vi
skal finde et medlem, som kan gå ind og koordinere de enkelte afdelingers forpligtelse til
bemandingen til fortræningen.
Personen skal ikke nødvendigvis sidde i komiteen. Det vigtigste her og nu er, at få løst opgaven
med koordineringen. Så kan vi hen ad vejen finde et medlem, som også har lyst til at sidde i
komiteen. Har du lyst til at hjælpe med at løse koordineringsopgaven, så giv bestyrelsen et praj. Jeg
ved ikke ret meget om opgaven, men det finder vi ud af sammen.
Komiteen har gennem flere år efterlyst et medlem fra Orienteringsafdelingen. Hvorfor denne person
ikke er fundet, ved jeg ikke.
Som I kan se, er der mange spændende opgave at tage fat på, og jeg er sikker på at vi kan løse dem
på bedste vis. Der er opgaver til alle. Nogle pladser er fordelt, men vi mangler en del. Jeg håber I
alle er parate til at hjælpe med de forskellige opgaver. Jeg vil forsøge at få større gennemskuelighed
i arrangementerne ved at bruge vores hjemmeside mere. Det skulle gerne betyde, at medlemmerne
kan se, hvor der er brug for hjælp. Verden omkring os bliver mere og mere computeriseret og det
kommer vores klub også til på informationsniveauet. Hjemmesiden bliver et besøg værd.

En formand takker af... – af Per Lind Jensen
Selv om godt 1/3 nemlig 35 af klubben medlemmer var til stede ved årets generalforsamling den 21.
februar 2006, er det ikke alle der har hørt min sidste beretning, derfor først nedenstående citat fra en
del af den mundtlige beretning.
Vi har valg senere på dagsordenen, og som det fremgik af dagsordenen udsendt den 24.
januar var alle, der er på valg, villige til genvalg, men som der også står i den skriftlige
beretning " det skal ikke hindre andre interesserede i at stille op", og det er ikke ændret, da
beretningen var skrevet inden der forelå en mail fra Birgitte Halle lørdag aften den 18.
februar kl. 19.28. Personligt læste jeg den først selv mandag aften, da jeg havde været en
uge i sommerhus.
Af mailen fremgår det, at Birgitte meget længe har overvejet at stille op til valg til
formandsposten uden at hverken jeg eller andre bestyrelsesmedlemmer, ifølge det oplyste,
har hørt nærmere om det.
Overraskelsen over at få meddelelsen på denne lidt upersonlige og for mig helt uforståelige
måde, når man længe har gjort sig overvejelser, var derfor noget stor her 2-3 dage før
generalforsam-lingen.
Naturligvis har jeg prøvet at finde på en forklaring herpå, men heller ikke det er lykkedes

særligt godt for mig, idet mit udgangspunkt hele tiden har været at Birgitte vil blive en god
formand, og jeg ville uden tøven, bestemt havde støttet hendes kandidatur, såfremt hun
blot havde meddelt mig en ganske lille interesse i at gå ind i bestyrelsen eller overtage
formandsposten i foreningen.
Hele bestyrelsen har med glæde noteret sig Birgittes arbejde til gavn for foreningen.
Birgitte udtrykker i sin mail nogle personlig forhold, der gør at hun nu er klar. Forhold der
i min vurdering ikke forklarer, hvorfor opstillingen sker 3 dage før generalforsamlingen,
heller ikke i hendes efterfølgende programerklæring ser jeg nogen ændring i den kurs
foreningen hidtil har været drevet efter. Jeg står altså fortsat med spørgsmålet: Hvorfor
skulle det foregå på denne måde og hvorfor kunne jeg ikke bare få lov til at meddele forud,
at jeg ikke ønskede genvalg?
Bestyrelsen kan bekræfte, at jeg på de to sidste bestyrelsesmøder har sagt, at jeg straks var
klar til at forlade posten, hvis der var en anden kandidat, men jeg indvilgede i at tilbyde at
tage en sidste 2 års periode, hvor medlemmerne, så skulle have at vide, at de havde 2 år til
at finde en afløser, da ingen i bestyrelsen udtrykte ønske om på nuværende tidspunkt at
tage posten som formand. Min lyst til at tage 2 år mere, selv om man efter mere end 40 års
bestyrelsesarbejde - 19 år som bestyrelses-medlem og 22 år som formand i denne forening
- godt kunne sige, nu må det være nok, skal selvfølgelig også ses i lyset af det gode
samarbejde vi i bestyrelsen har haft og de langsigtede planer, som vi har lagt for arbejdet
frem til 2008. Det kunne da være spændende at følge dem til dørs, men det er jeg sikker på,
at også Birgitte kan og vil med de rigtige bestyrelseskolleger. Det korte og det lange bliver
altså, at jeg nu kan oplyse, at det der stod på dagsordenen og i den skriftlige beretning
omkring genvalg ikke længere passer. Jeg er ikke villig til genvalg, når vi kommer til valg
af formand eller for den sags skyld bestyrelsesmedlemmer.
Min begrundelse herfor er ikke risikoen for at tabe et kampvalg, som der godt nok heller
ikke har været megen tid til at planlægge, men jeg ønsker frem for alt, at holde så meget af
fællesskabet og foreningen intakt, som overhovedet muligt, under de indtrufne
omstændigheder.
Tak for de godt 40 år jeg fik lov til at være med. Det har været udfordrende, spændende og
ind i mellem også ganske succesfyldt, at være med til, og jeg vil her afslutningsvis gerne
sige tak til alle medlemmer og ikke mindst bestyrelsesmedlemmer, der gennem de mange
år har bidraget til at 1900 orientering er og har været en rar forening at være medlem af.
På generalforsamlingen sagde jeg også, at jeg i indeværende år vil afstå fra alt organisationsarbejde
i 1900 orientering. Begrundelsen herfor er, at jeg har behov for at finde mine egne ben, som jeg
synes blev sparket lidt væk under mig på den måde formandsskiftet fandt sted på. Der skal ikke
herske tvivl om at 1900 orientering altid vil have en stor plads i mit hjerte og jeg håber at glæden
ved organisationsarbejdet vil vende tilbage i løbet af året.
Min bekymring for om det vil kunne lykkes at holde fællesskabet og foreningen intakt er ikke
blevet mindre efter at først kasserer Henning Jensen og senere sekretær Bent Christensen har taget
beslutningen om straks at stoppe, da de ikke længere kunne se sig selv som en konstruktiv del af
den bestyrelse, der er opstået på ovennævnte måde. Det er to gode folk, der altid har arbejdet for
klubbens bedste.
Mit håb er, at den kommende formand Birgitte Halle, som bliver den 5. i rækken siden foreningens
start i 1943, vil kunne samle flokken igen og bringe 1900 orientering videre på en god måde.

Personligt har jeg stor tillid til, at hun kan. Men med sin helt uforståelige måde at beslutte sig på,
har hun bestemt ikke gjort vejen lettere, end den ellers kunne have været. Måske har hun kun haft
få, men i så fald dårlige rådgivere. Så et held og lykke kan vist ikke skade.
Afslutningsvis kan jeg ikke undlade specielt at takke Erling Nørgaard for hans indledende
kommentar omkring Birgittes måde at opstille på, som han ikke fandt i orden. Det varmede, at jeg
trods alt på det tidspunkt, ikke var den eneste, der synes, at netop måden kunne havde været valgt
meget bedre.
Til alle nuværende og tidligere medlemmer vil jeg gerne sige tak for den tillid og opbakning der
gennem mine mere end 40 år i bestyrelsen altid har været vist mig. Det har været rigtig gode år, der
giver glæde at tænke tilbage på, og det skal siges tydeligt ikke mindst ved en afsked som denne.
Stor tak til jer alle.
På gensyn i skoven. Det er der orienteringsløb skal opleves.
Tidligere formand
Per Lind Jensen
P.S. Overvejer med redaktionens tilladelse, at vende tilbage med en kort historieskrivning om den
periode af 1900 orientering, jeg har haft medansvar for. Så måske læses vi ved.

Kontingent og startpenge 2006 – af Birthe Worm
Kontingent 2006
Så er det tid for betaling af kontingent for 1. halvår 2006. Det vedlagte girokort er udfyldt med de
kontingentsatser, som blev vedtaget på den seneste generalforsamling i februar.
Satserne er: seniorer
juniorer (<21 år)
studerende på SU (21-25 år)
superseniorer (>64 år)
passive

300 kr./halvår
150 kr./halvår
150 kr./halvår
150 kr./halvår
250 kr./år

Familierabat: 20% ved mindst 3 på samme adresse
Ønsker du at overføre kontingentet via din homebanking, overføres beløbet til klubbens girokonto:
Reg.nr. 1551 konto 4177681 Århus 1900 Orientering v/Birthe M. Worm, Ivar Huitfeldtsgade 75, 3.,
8200 Århus N.
Husk at anføre tydeligt navn og at betalingen vedrører kontingent 2006.
Startpenge 2006
Ønsker du at deltage i startpengeordningen i 2006, kan du benytte det vedlagte girokort til
betalingen, eller du kan indbetale via netbank på samme konto, som nævnt under kontingent. Husk
at anføre navn(e), og hvilken ordning du ønsker og husk at betalingsfristen er senest den 1. april
2006.
Startpengeordningens satser for 2006 er følgende:

Seniorer
Juniorer (<21 år)
Seniorer
Juniorer

600 kr./år
350 kr./år
1.100 kr./år
600 kr./år

(gældende løb i DK)
(gældende løb i DK)
(gældende løb i DK + øvrige nordiske lande)
(gældende løb i DK + øvrige nordiske lande)

Ved indbetaling af startpengene inden den 1. april, deltager du i ordningen, der giver dig mulighed
for frit at tilmelde dig til åbne orienteringsløb i Danmark (henholdsvis Danmark og resten af
Norden) i 2006 uden yderligere opkrævning af startafgift.
Du vil dog efterfølgende modtage opkrævning af startafgift for de løb, du evt. ikke har stillet til start
i, medmindre du efter at have tilmeldt dig, er blevet forhindret i at løbe p.g.a. skade, sygdom eller
anden force majeur og har sendt afbud med en af de nævnte begrundelser til kasserer Birthe Worm
(birthemarie.w@webspeed.dk) senest i ugen for løbets afholdelse.
Ønsker du ikke at deltage i startpengeordningen, afregnes startafgiften mellem dig og klubben ved,
at du modtager en opgørelse over startafgift for de løb, du har tilmeldt dig. Klubben sørger for
afregningen med de relevante arrangørklubber, efterhånden som du tilmelder dig.
Har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte kasserer Birthe Worm pr. mail el.
tlf. 86104558.

Påskeløb 13. - 15. april 2006 – af Birthe Worm
Tilmeldingsfristen til årets påskeløb på Rømø er den 20. marts - så du kan stadig nå at tilmelde dig.
Til de medlemmer, der har tilmeldt sig til den fælles overnatning på Rømø, vil der blive fremsendt
nærmere oplysninger om, hvad der skal medbringes osv. på mail, når vi kommer lidt tættere på.
Fredag aften er det tanken, at vi arrangerer fælles spisning for alle, der har lyst

Hvis du kender én... eller flere... – af Hanne Gylling
..som gerne vil prøve at løbe orienteringsløb, opfordrer vi dig til at henvise dem til vores
træningsaftener hver mandag aften fra den 20. marts mellem kl. 18.00 og 19.30. Her vil der blive
taget godt imod dine venner og bekendte, og de vil få chancen til at stifte bekendtskab med vores
sportsgren.
Efter 2 ganges træning opfordrer vi alle til aktiv at melde sig ind i Århus 1900 Orientering.
For hvert medlem, som du skaffer Århus 1900 Orientering, vil du modtage en flaske rødvin.
Rødvinen overrækkes ved grillfesten.
Hvis du ønsker brochuremateriale, som du kan udlevere, er du velkommen til at henvende dig til én
i rekrutteringsudvalget.

Bulbjerg var en buldrende succes – af Birgit og Ole
Efter en herlig træningsweekend i det Nordjyske, må jeg lige kamme lidt over af begejstring.
Birgitte og Øjvind havde lavet et herligt, udfordrende terræn for alle niveauer - ingen kom skuffede

hjem, om end man så noget trætte ud om aftenen.
Et herligt træningsforløb, hvor man kunne snuppe den bane med netop den sværhedsgrad, man
kunne tænke sig - og længden, ja hvad skidt, når man nu har næsten 4 timer, hvorfor så ikke lige
prøve en 8,1.
Der var lagt op til at det ikke så meget handlede om konkurrence eller at nå flest poster etc. snarere var der lagt op til at man skulle anvende sin orienteringsteknik og udfordre denne.

Og guderne skal vide, at post 40 var en udfordring! Godt Lone kom forbi.

Tak for hjælpen.

Kristian fik fortalt på sin egen charmerende måde, at o-løb i klitter slet ikke er svært, snarere noget
af det letteste, man skal bare læse landskabet. Mere ret, kan han vist ikke have - heldigvis fik vi
også et par anvisninger på, hvordan man så skulle læse sig til det hele på kortet og husk nu, alle
sammen, ikke tabe hovedet, og overhovedet ikke tænke på noget som helst andet end det du ser
omkring dig. Dvs. landskaber - alle de gule løbere, kan du godt glemme, de tonser bare rundt.
Ole og jeg er nu hjemme igen - godt trætte og matte i koderne, men på en god måde. Søndagens

stafet
var en god udfordring, hvor vi jo så lige alligevel fik smagt lidt af konkurrencens
sødme (når det altså går godt), og fik gjort mentaliteten klar til det kommende forår med de mange
spændende løb. Så Rømø - here we come??
Ungerne var utroligt energiske - løb o-løb og legede, løb rund omkring på legepladsen og morede
sig i det hele taget med hinanden - hvor får de al den energi fra? Det er da helt utroligt, som de kan
blive ved - selv katten røg ud af tønden med sådan et brag, at jeg er sikker på, det gav genlyd over
hele Bulbjerg.
Næh, det holder ikke endnu, vi fik da også "lidt" at spise, så hvis man på forhånd havde kalkuleret
med minuskalorier i denne weekend, ak ja, så sørgede Fisker Ole for det modsatte skete. Sjældent
har man da fået serveret så velsmagende fisk - tak for mad - og så til den pris. Vi må hellere se at få
betalt, så vi kan komme med igen til næste år. TAK FOR TUREN.
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REFERAT
FRA GENERALFORSAMLINGEN
I
AARHUS 1900 ORIENTERING

AFHOLDT PÅ: GRUMSTOLEN

DEN 21. FEBRUAR 2006

Antal deltagere på generalforsamlingen: 35
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent og løbsafgift for det kommende år. Bestyrelsens forslag er:
Kontingent seniorer
300 kr/halvår
Kontingent juniorer (<21 år)
150 kr/halvår
Kontingent studerende på S.U. (21-25 år)
150 kr/halvår
Kontingent superseniorer (>64 år)
150 kr/halvår
Kontingent passive
250 kr/år
Familierabat 20% ved mindst 3 på samme adresse.
LØBSAFGIFT 2006 (to valgfri ordninger)
Løbsafgift seniorer
600 kr/år
Løbsafgift juniorer (<21år)
350 kr/år

(Gældende løb i Danmark)
(Gældende løb i Danmark)

Løbsafgift seniorer
Løbsafgift juniorer (<21 år)

(Gældende løb i DK+øvrige Nordiske lande)
(Gældende løb i DK+øvrige Nordiske lande)

1100 kr/år
600 kr/år

7. Valg til bestyrelsen
Herunder valg af formand Per Lind Jensen der afgår
To bestyrelsesmedlemmer Lone Christensen og Henrik Andersen der afgår
Alle tre er villige til genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er Jørgen Bang og Erling Nørgaard
9. Eventuelt

Pkt. 1 – Valg af dirigent
Per Lind Jensen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Asbjørn Maintz Andersen som
dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Asbjørn takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Pkt. 2 – Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Bent Christensen til referent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 3 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Per gennemgik beretningen for det forløbne år, som også blev omdelt til deltagerne. Der var lidt bekymrede bemærkninger
til den nedadgående tendens i antallet af starter. Ros til dem, som har stået for afvikling af kurser og diverse arrangementer,
og det værdifulde arbejde, der foregår i gruppen omkring ungdomsarbejdet i samarbejde med PAN. En løftet formands
pegefinger i relation til et ikke tilfredsstillende resultat i divisionsmatchen, hvor oprykningen kiksede. Ros til årets
bemærkelsesværdigt mange medaljetagere unge som ældre. Klubben har grund til at være stolt over den indsats hver
enkelt har været i stand til at yde. Skulderklap for den indsats, Chris har ydet som logistikchef. Og let hævede øjenbryn over
en rengøringsindsats, som ikke har fungeret optimalt bortset fra hovedrengøringen. Medlemmernes indsats i forarbejdet til
og afviklingen af Marselisløbet 2005 fik rosende ord med på vejen af Per, da det er vigtigt, at alle bakker op omkring de
opgaver, vi har ansvaret for. Afkastet fra Marselisløbet er en vigtig indtægt. Diverse mesterskaber i klubbens eget regi og
hædersbevisninger blev behørigt omtalt og påskønnet, hvilket også gjaldt sidste års arrangører af juleløbet.
Ud over at beretningen blev omdelt på generalforsamlingen, bliver den udsendt pr. post sammen med blandt andet dette
referat. Derfor er beretningen kun beskrevet i overordnede vendinger.
Hvad der ikke stod i dagsordenen, var at Birgitte Halle den 18. februar havde rundsendt en mail til medlemmerne, hvor hun
redegjorde for sin beslutning om at stille op til formandsposten. Dette kandidatur kom bag på hele bestyrelsen og i
særdeleshed på Per som formand.
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Så i direkte forlængelse af beretningen meddeler Per, at det som står i dagsordenen, om at han er villig til genvalg, ikke
længere passer. Herefter gennemgår Per, hvorledes han har oplevet at modtage Birgittes mail, at han undrede sig over at
modtage beslutningen 2-3 dage før generalforsamlingen, når den har været tænkt igennem over en længere periode. Per
havde uden held prøvet at finde en forklaring, da Birgitte ikke stiller op på baggrund af kritiske bemærkninger til den førte
linie eller ledelsen af klubben. Per fremførte, at hvis han havde vidst, at Birgitte havde lyst til og var klar til at overtage
formandsposten, ville han have støttet hendes kandidatur. Per var helt uforstående over for, hvorfor det skulle foregå på
denne måde, og det var med bitterhed, at Per konstaterede, at han herved blev forhindret i på forhånd at meddele, at han
ikke stillede op til en ny periode. Per ønskede ikke på den baggrund at splitte klubben ved at deltage i et kampvalg. På
baggrund af mere end 40 års bestyrelsesarbejde takkede Per for at have fået lov til at være med til at præge udviklingen.
Det har været udfordrende, spændende og ind i mellem ganske succesfyldt. Per rundede af med en tak til alle de
medlemmer, der har bidraget til, at orienteringsafdelingen har været og er en rar afdeling af være medlem af.
Herefter overlod Per beretningen til debat og godkendelse.
Dirigenten spurgte herefter, om der var kommentarer til formandens beretning.
Erling Nørgaard undrede sig over det korte varsel om formandsskifte og var uforstående over for det fremsendte oplæg fra
Birgitte.
Ellers var der ingen, som havde kommentarer til beretningen, Pers beslutning om af gå af eller Birgittes kandidatur til
formandsposten.
Beretningen blev herefter godkendt.
Pkt. 4 – Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Kasserer Henning Jensen havde inden generalforsamlingen rundsendt regnskabet til medlemmerne og samtidig omdelt det
på generalforsamlingen inden sin gennemgang. Henning gennemgik regnskabet punkt for punk fulgt af uddybende
oplysninger til nogle af regnskabsposterne. Det var et regnskab der, når man ser på egenkapitalen, løbsafgiftsfonden og
hensættelser til overtræksdragter ser tillidsvækkende ud.
Birte Sivebæk havde et spørgsmål til kursustilskud, der viste sig at dække over påskeløbet samt forskud til 2006 Hjulbjerg.
Herefter var der ikke flere spørgsmål til regnskabet.
Afslutnigsvis bad Henning om ordet, da han havde en opfølgende kommentar til Pers afgang som formand. Henning forholdt
sig kritisk til Birgittes mail og ønske om at stille op som ny formand. Han opfattede Birgittes opstilling som en kritik ikke kun
af formanden, men også af den samlede bestyrelses forvaltning af sine opgaver. I alle tilfælde oplevede Henning optakten til
generalforsamlingen af en sådan karakter, at han ikke kunne stå inde for at fortsætte på kassererposten. Derfor havde han
besluttet at trække sig fra posten i utide, en beslutning der ikke stod til at ændre.
Pkt. 5 – Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 6 – Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent og løbsafgift for det kommende år.
Da budgettet er den gamle bestyrelsens drifts- og aktivitetsforslag, og da Henning havde meddelt at han trådte tilbage,
ønskede han ikke at fremlægge budget 2006. Med forsamlingens accept via en afstemning besluttede man at følge
dagsordenen.
På den baggrund fremlagde Per budgettet og kommenterede blandt andet, at stigningen i startafgifterne for i år er begrundet
i det kommende VM, hvor der forventes et pænt deltagerantal, da det foregår i DK og deltagerafgiften samtidig er højere end
normalt. Transport dækker primært busser til divisionsmatchen, og overnatning er primært rettet mod påskeløbene. Der var
efterfølgende kun et par kommentarer til blandt andet manglende succes med elektronisk betaling.
Herefter blev budgettet for 2006 enstemmigt godkendt.
Pkt. 7 – Valg til bestyrelsen
Dirigenten konstaterede, at Birgitte havde meldt sig som kandidat til formandsposten, og gav derefter ordet til hende.
Birgitte fortalte, at det var hendes egen beslutning, som hun havde tænkt længe over, og det var en beslutning, som hun
havde truffet i familiens sommerhus.
Og hvorfor vil jeg så være formand? Jeg kan lide oplevelser i skoven og de udfordringer, som orienteringsløbene giver mig,
og jeg har fået et godt kendskab til nordkredsens folk, og så er det god motion. Vedrørende rammerne for orienteringsløb,
så skal det være let at komme til orienteringsløb. Mit mål er at fortsætte den kurs, som bestyrelsen og klubben har afstukket,
med fokus på at vi opnår bedre sportslige resultater. Vedrørende opgaver og udfordringer skal der fokus på træningsløb,
fastholdelse af nye medlemmer, ”opgradering” af medlemmerne – at finde den sidste gnist. Og så skal
beslutningsprocesserne være gennemskuelige med øget fokus på brug af nettet, brugervenlig information og endelig fokus
på korttegningen. Videre rettede Birgitte nogle pæne ord til Per for hans indsats.
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Bent Christensen forsøgte at rette fokus på vigtigheden af den ledelsesmæssige og strategiske side af formandsposten, Det
at afstikke kursen for klubben, sætte fingeren på de ømme punkter, at ændre, forny og udvikle må være det primære for en
formand. Men det kom der ingen svar på eller kommentarer til.
Herefter konstaterede dirigenten, at der åbenbart ikke var mere, der kunne belyse valget af ny formand, og bad forsamlingen
om dens tilkendegivelse af Birgittes kandidatur til formandsposten. Via deltagernes efterfølgende klapsalve konstaterede
dirigenten, at Birgitte var valgt som ny formand.
Valg af kasserer var ikke et punkt på dagsordenen. Dirigenten konstaterede på baggrund af en forespørgsel om en kasserer
kan gå af i utide, at han ikke fandt det relevant at diskutere, hvad der var muligt eller ikke muligt i det konkrete tilfælde. Når
Henning havde meddelt, at han ikke ville fortsætte, måtte der findes en ny kasserer.
Birthe Worm blev opfordret til at overtage kassererposten og indvilligede på den betingelse, at det i første omgang kun var
for et år.
Birthe Worm blev valgt til ny kasserer.
Per nævnte, at når et bestyrelsesmedlem vælges som erstatning for et andet bestyrelsesmedlem, bør der vælges en ekstra
til bestyrelsen.
De to bestyrelsesmedlemmer, som også var på valg, blev af dirigenten spurgt, om de var villige til genvalg.
Lone Christensen var villig til genvalg, og blev enstemmigt genvalgt.
Henrik Andersen var villig til genvalg, og blev enstemmigt genvalgt.
Allan Hougaard meldte sig frivilligt til at indtræde i bestyrelsen på den plads, som Birthe Worm havde forladt.
Pkt. 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg var:

Revisor Jørgen Bang
Revisorsuppleant Erling Nørgaard

Jørgen og Erling byttede plads.
Ny revisor: Erling Nørgaard
Ny revisorsuppleant: Jørgen Bang
Pkt. 9 – Eventuelt
Sven Weel, mangeårigt medlem af orienteringsafdelingen havde bedt om ordet. Sven bemærkede, at han nok var ukendt
for de fleste af de tilstedeværende. Men på rekordtid lykkedes det Sven at blive et kendt medlem og efterlade et uudsletteligt
indtryk hos de tilstedeværende. Kort fortalt var Svens ærinde at overbringe orienteringsafdelingen en ny opgave i forbindelse
med Marselisløbet. Vi fik ansvaret for, at stille med 20 personer 24 gange til marselisfortræningen, og opgaven bundede
blandt andet i et timeregnskab, som komiteen for Marselisløbet havde regnet sig frem til. Af det regnestykke fremgik det, at
vi var i underskud, og vores indsats levede ikke op til forventningerne. Reaktionen fra forsamlingen var vel det nærmeste,
man kan komme på verbal lynchning. Hvad den en og den anden regnede sig frem til er der ikke nogen mening at gengive.
Men resultatet af Svens indlæg blev, at Sven sluttede af med at sige, at han og komiteen var åbne for at se på sagen med
friske øjne.
Dirigenten lukkede Svens indlæg med at foreslå, at bestyrelsen inviterede Sven med til et bestyrelsesmøde.
Øjvind Brøgger orienterede om træningsweekenden og fortalte at det var nødvendig at ændre i indkvarteringsplanerne.
Klubben ville dog få en rabat på kr. 1000,- som følge af ændringerne.
Henrik Andersen orienterede om rekrutteringen – se Henriks oplæg. Anders Edsen påpegede problemer i planen for
børnefamilierne. Ole Gjøderum mente, der skulle mere fokus på voksne begyndere, da børn / unge kommer i 1900/PAN
regi.
Per sagde afslutningsvis, at han ville holde en pause fra alle opgaver – og han mente alle opgaver. Birgitte rundede af med
at sige, at hun ser optimistisk på fremtiden for klubben.
Før dirigenten nåede at lukke eventuelt, bad Bent om orden for at runde aftenen af med en personlig tak til Per og Henning
for deres indsats og det gode samarbejde i bestyrelsen.
Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen.
Bent Christensen
referent

Asbjørn Maintz Andersen
dirigent

____________________________
underskrift

________________________________
underskrift
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Rengøringsliste for året 2006
Hovedreglen er, at I gør rent om onsdagen i den uge, der står anført ud for jeres navn.
Hvis I ikke kan om onsdagen, så gør rent tirsdag eller torsdag – vær dog opmærksom på, at huset
bruges efter træning om tirsdagen.
Er du forhindret i din uge, finder du selv en at bytte med.
Omfanget af rengøringen fremgår af en liste, der hænger på opslagstavlen på Grumstolen.
Når I har gjort rent, skal I krydse jer af på navnelisten på opslagstavlen.
Uge

Navn

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Birgit Rasmussen & Ole Jørgensen
Anna & Ove Jørgensen
Mette & Thomas Kokholm
Birte Sivebæk & Chris Krogh
Keld Abrahamsen & Lone Dybdal
Lone & Olaf Christensen
Lisbeth Møller & Sten Dombernowsky
Lena & Erling Nørgaard
Birthe Worm, Per Clemmensen
Helle Svenningsen & Ole Gjøderum
Evald & Ellen Laustsen
Niels Munk & Bente Nielsen
Øjvind Brøgger & Birgitte Halle

Uge 27-29 sommerferie. Brugere af huset sørger for, at der ser pænt ud.
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Flemming Gersner, Frank Dabelstein
Asbjørn M. & Lene K. Andersen
Birthe Worm, Annelise Rønn Pedersen
Anders & Vibeke Edsen
Lis & Hans Bye Jensen
Hans van Binsbergen, Henning Jensen
Katja V. & Henrik Andersen
Bent Christensen & Johanna van Binsbergen
Tirsdagsholdet får en ekstra tjans

Hovedrengøring – uge 39 – aftal selv dagen
Tove & Per Rønnau, Signe & Jørgen Bang, Hanne Gylling & Allan Hougaard, Erik Søgaard,
Birthe Rasmussen

