
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus 1900 Orientering tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.00 af-
holdt på Grumstolen, Grumstolsvej 48, 8270 Højbjerg. 
 
Til stede: 22 medlemmer. Ingen i restance. 

Generalforsamlingen startede efter servering kl. ca. 19.10. 

1) Valg af dirigent 
Birte Sivebæk blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med  
vedtægterne. 

2) Valg af referent 
Frank Dabelstein blev valgt. 

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
ved formand Kim Poulsen. Se den skriftlige beretning. 

4) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 
Gennemgået af kasserer Per Clemensen. Se bilag. Godkendt. 

5) Fastsættelse af kontingent 
Budget blev fremlagt af kasserer Per Clemensen. Se bilag. 

Bestyrelsen foreslog følgende kontingent (uændret ift. sidste år): 
 
Senior (21-64): kr. 375,- halvårligt 
Junior (-20): kr. 250,- halvårligt 
Studerende på SU: kr. 250,- halvårligt 
Supersenior (65-): kr. 300,- halvårligt 
Familie (max 2 voksne + alle juniorer): kr. 1700,- helårligt 
Passiv kr. 300,- helårligt 
 
Bestyrelsen foreslog desuden at startpengeordningen fortsætter på følgende betingelser: 
 
Medlemmer, der indbetaler startpenge efter følgende takster 
 
Senior: 700 kr. 
Junior (-20): 500 kr. 
Studerende på SU: 700 kr. 
Supersenior (65-): 700 kr. 
 
på foreningens konto i Sparekassen Kronjylland reg. 6180 konto 5603056 senest den 1. april 2022 del-
tager i startpengeordningen. Dette giver følgende tilskud: 
 
For juniorer: 100% tilskud til deltagelse i åbne orienteringsløb i Danmark for et ubegrænset beløb. 



For øvrige: 100% tilskud til deltagelse i åbne orienteringsløb i Danmark for de første 1.200 kr. Herefter 
tilskud på 50 %. 
 
Startpengeregnskabet afsluttes med udgangen af året. 

Satserne blev vedtaget. 

6) Indkomne forslag 

a) Birgitte, Øjvind, Birthe og Chris har stillet følgende forslag: 

Det nytegnede kort over Lild Klitplantage skal i anvendelse igen. Der var ikke så mange 1900 O-
løbere, der prøvede kræfter med området i sept. 2021, da klubben arrangerede et C-løb for ca. 150 
deltagere.  
Vi foreslår en klub- og træningsweekend i Lild i efteråret 2022 i samarbejde med aktivitetsudvalget, 
træningsudvalget og måske i samarbejde med OK Nordvest.  
Der er en fin overnatningsmulighed med forplejning i nærheden af Lild på Thy Event og Naturcen-
ter. Se mere her: https://overnatning-thy.dk/ 
Er der opbakning til, at vi går videre med en egentlig planlægning? 
 
Forslagsstillerne stiller sig til rådighed som ”praktiske grise”. 
Træningsudvalget har diskuteret det og støtter forslaget. 
Forslag om at afholde det i foråret, men Pinsen er eneste mulighed. Efteråret er også pakket med 
arrangementer. Samtidig med DM på Bornholm i september er måske bedste bud. 
Der var opbakning fra generalforsamlingen. 
Aktivitetsudvalget og træningsudvalget vil tage det op på deres næste møder. 
 

7) Valg til bestyrelsen 

a) Valg af formand for en toårig periode. 
Kim Poulsen blev genvalgt. Han annoncerede at han ikke genopstiller om to år. 

b) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. 
Frank Dabelstein og Vibeke Edsen blev genvalgt. 

c) Valg af en suppleant til bestyrelsen for en etårig periode. 
Ingen valgt. 

Bestyrelsen består herefter af: Formand Kim Poulsen, kasserer Per Clemensen, Hanne 
Kidmose, Vibeke Edsen og Frank Dabelstein. 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Henning Jensen og suppleant Vagn Pedersen blev genvalgt. 

1) Eventuelt 
- Ny procedure for indkøb af klubtøj 
Hanne Kidmose orienterede om muligheden for at købe direkte i Trimtex’ webshop. Dirigenten konsta-
terede en positiv stemning i forsamlingen. Hanne går videre med ideen. 
- Festugesprinten 
Henrik T. Andersen tilbød at være delt stævneleder. 

https://overnatning-thy.dk/


- Arrangør/medarrangør af DM Biathlon 
Mangler en stævneleder. Der var ikke opbakning fra generalforsamlingen til at arrangere DM Biathlon  
- Officialopgaver for Aarhus Motion, herunder mulige opgaver ifm. DHL til august. 
Der var enighed om at når vores øvrige opgaver for Aarhus Motion giver de indtægter, de gør, og vi 
bruger vores kræfter på (ikke nødvendigvis indtægtsgivende) orienteringsaktiviteter, så er yderligere 
opgaver for Aarhus Motion velkomne i det omfang Hanne G kan finde frivillige til dem. 
 

 
Næste ordinære generalforsamling den 21. februar 2023. 
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