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Ordinær generalforsamling i Orienteringsklubben Roskilde Torsdag d. 4. 
februar, 2016 i Nordpilen 
 
Dagsorden ifølge vedtægternes §8: 
1) Valg af dirigent. 
2) Valg af referent. 
3) Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene. 
4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
5) Behandling af indkomne forslag. 
6) Kassereren forelægger budget med forslag til kontingentstørrelse. 
7) Valg af formand, næstformand, sekretær og kasser, udvalgsformænd og revisorer. 
a) I lige år vælges formand og sekretær. 
b) I ulige år vælges næstformand og kasserer. 
c) Hvert år vælges formænd for udvalgene. 
d) Hvert år vælges 2 revisorer. 
8) Eventuelt. 
 
1) Valg af dirigent  

Leni Møllsøe blev valgt på bestyrelsens opfordring og konstaterede derefter, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne.  

 
2) Valg af referent 
  Linda Østberg blev valgt som referent. 
 
3) Formandens beretning 

For en mere detaljeret beskrivelse af formandens beretning henvises til OKR’s hjemmeside, hvor 
denne findes. 

 
Michael indledte beretningen med at konkludere, at 2015 har været et godt år for såvel OK 
Roskilde som dansk orientering. OKR’s medlemmer har vundet 22 medaljer ved årets DM’er, 
hvilket placerer os som nr. 9 i medaljestatistikken blandt danske klubber.  
 
I 2015 var OK Roskilde som bekendt arrangør af et meget rost DM Sprint, der blev afholdt midt i 
Roskilde by. Andreas’ baner til DM Sprint blev efterfølgende kåret som verdens bedste 
sprintbaner i 2015, hvilket må siges at være utrolig flot.  
 
Sportslige resultater: 
Andreas Hougaard Boesen er fortsat med i DOF’s Elitegruppe og er dermed en del af 
seniorlandsholdet. I 2015 har han deltaget i alle årets World Cup løb på sprint distancen, som er 
favoritdisciplinen og har opnået gode resultater. Samlet set endte Andreas på en 3. plads på 
årests seniorrangliste.  

 
Rasmus Krogh Madsen har også gjort det godt i 2015 som 1. års U-16 løber. Solide præstationer 
ved testløb på Fanø gav en plads til U16-EM (EYOC) i Rumænien.  

 

http://www.okr.dk/index.html
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Blandt seniorerne er det især Inge Jørgensen og Janne Brunstedt, der fortsætter med at tage 
medaljer til danske mesterskaber. Derudover fik Inge Jørgensen en flot bronzemedalje ved 
veteran VM på sprintdistancen. 
I divisionsturneringen befinder OK Roskilde sig fortsat i 2. division, efter en knebent 4 points 
nederlag i oprykningsmatchen til 1. division.    

 
Ungdomsarbejdet:  
”Mini-ORK” projektet med begyndertræning for de 6-13 årige kører fortsat hver tirsdag med John 
Tripax som ankermand og med hjælp fra skiftende klubmedlemmer. I 2015 er indført et nyt 
koncept, nemlig ”Godt gået” medaljer til mini-ORK løbere. Medaljer uddeles eksempelvis for 
flittig deltagelse i ungdomstræning, gode resultater og godt kammeratskab.   

 
OK Roskilde arrangerede i 2015 for 5. gang Naturløbet. Denne gang blev løbet afviklet i 
Folkeparken med deltagelse af ca. 400 elever fra 4., 5. og 6. klasse fra en række skoler i Rokilde 
og omegn.  

 
Bredde- og rekrutteringsarbejdet: 
Lørdagsløbene i Boserup er fortsat klubbens primære satsning på hvervning af nye medlemmer.  
Derudover blev der traditionen tro afholdt Find-Vej dag i Roskilde i april med Folkeparken som 
kulisse. Desværre var det meget begrænset med fremmødte deltagere. Dette sætter 
sprøgsmålstegn ved, om Folkeparken er det rigtige sted at afholde dette, er markedet i vores 
område mættet eller kan markedsføringen optimeres? Det skal nævnes, at der på landsplan sås 
en stigning i antallet af deltagere ved Find-Vej dagen.  

 
Træning: 
Tirsdag er fortsat den faste træningsdag for klubbens medlemmer, hvor der trænes 
orienteringsteknik. Træningen er ganske godt besøgt, især når der er specielle tilbud i form af 
sprinttræning i forårs- og efterårssæsonen. Det samme gælder by-løbene om vinteren. 
Derudover er der naturligvis Boserupløb for alle om lørdagen. 
Traditionen tro blev der også i 2015 afholdt Sct. Hans løb, denne gang med udgangspunkt fra 
Særløselejren med efterfølgende fælllesspisning og Sct. Hans bål.  
 
Det skal også nævnes, at vi har afholdt Roskilde 3-dags, juleløb 2. juledag samt to af vinterens 
VTR løb.  

 
Ture: 
Der har været afholdt fællesture til Påskeløb på Mols samt til DM’er. Desværre måtte vi aflyse en 
planlagt klubtur til Sverige i efteråret.  
 
Kortgruppen:  
Klubbens korttegnere har i årets løb bidraget med revision af flere af klubbens kort  samt 
udførdiget et nyt kort til DM sprint i Roskilde. Dette kort blev yderligere udvidet i forbindelse 
med Roskilde Revanchen. Endelig skal nævnes, at et nyt Find Vej projekt så dagens lys i Greve 
omkring Hedelyskolen og Olsbæk Sø.  
 
Arrangementer:  
OK Roskilde var vært ved fire orienteringsløb med tilmelding gennem O-service: SM-Nat 2. 
afdeling i Hvalsø, DM Sprint i Roskilde by (WRE), Sprint Stafet i Ringparken samt Roskilde 
Revanchen på Roskilde Havn (WRE). Samlet deltog 1121 løbere.  
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Derudover afholdt vi som vanligt SMUK Kvindeløb i september med 1400 deltagere samt et Trail-
O arrangement i Boserup i oktober med 30 deltagere.  

 
Kommunikationsaktiviteter: 
Kommunikationsudvalget har arbejdet med fortsat at udbrede kendskabet til klubbens 
aktiviteter. Udvalget består af en lille håndfuld medlemmer samt flere løst tilknyttede 
klubmedlemmer.  
Hjemmesiden opdateres jævnligt med informationer om diverse klubaktiviteter i klubregi, 
oplysninger om resultater fra medlemmers deltagelse i løb i ind- og udland.  
Udvalget har i 2015 bidraget til markedsføringen af Find Vej dagen i foråret og SMUK Kvindeløb i 
september. Deltagelsen i begge arrangementer var til trods for dette arbejde dalende. Derfor 
overvejes andre kommunikationsstrategier i det kommende år.   
Klubbens største arrangement, DM Sprint fik omtale i flere lokale medier også på DR’s P4.  

 
Økonomi: 
Der er i år arbejdet på at tydeliggøre de forskellige udvalgs indtægter og udgifter, så disse ses i en 
sammenhæng. Endvidere blev Støtteforeningen nedlagt og dens midler blev overført til OK 
Roskilde.  

 
Medlemstal og starter:  
Ved udgangen af 2015 var vi 179 medlemmer, hvilket er en tilbagegang med 12 i forholdt til årets 
start. Dette dækker over et antal nye medlemmer, men også at nogle medlemmer har meldt sig 
ud af klubben. 

 
Aktivitetsniveau:  
Klubbens medlemmer foretog i 2015 1025 starter i danske løb med tilmelding gennem O-service. 
Dette indikerer sammen med starter i en del udenlandske løb om et fortsat højt aktivitetsniveau i 
skoven blandt medlemmerne. OK Roskilde’s medlemmer udgør ca. 2,8% af DO-F’s 6200 aktive 
medlemmer, men vi har i 2015 tegnet os for ca. 3,1% af samtlige starter i danske løb.  
I 2015 arrangerede OK Roskilde 1151 starter mod 137 i 2014. 

 
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 

I  Asger’s fravær fremlagde Michael i korte træk regnskabet for 2015: 
 
Egenkapital pr. 1/1 2015 var 1.993.579, 15 kr., mens egenkapitalen pr. 31.12.2015 var 
2.428.233,59 kr. Fra Støtteforeningen blev i 2015 overført 413.317,12 kr. D.v.s. OK Roskilde har i 
2015 haft et netto overskud på 21.337,32 kr.  
Overskuddet er primært opnået ved vort DM arrangement, der gav et stort overskud samt at 
budgetterede udgifter ikke blev afholdt.  
 
SMUK Kvindeløb: FIF Hillerød har foretaget en regnskabsanalyse på SMUK, idet FIF Hillerød har et 
markant højere overskud end OK Roskilde. Dette skyldes både, at der for OK Roskilde’s 
vedkommende er nogle ting, der kan trimmes lidt. Omvendt er der også nogle ting, som Roskilde 
Kommune tager betaling for, og som Hillerød ikke gør. 

 
Økonomisk resultat af eksterne aktiviteter, d.v.s. aktiviteter, der er knyttet til vores elektroniske 
tidtagning, som vi har investeret i. Dette års afvikling af SMUK kvindeløb samt tidtagning til 
Hellas’ gadeløb gav et overskud på 31.568 kr. (heraf gav SMUK et overskud på 22.124,32 kr.). 
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Det fremlagte regnskab blev herefter godkendt. 
  

5) Behandling af indkomne forslag 
  Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag. 
 

6) Fremlæggelse af budget med forslag til kontingentstørrelse. 
 Efterfølgende blev budgettet for 2016 gennemgået overordnet v. Michael Leth Jess.  
På baggrund af forventede indtægter og udgifter, er der i 2016 budgetteret med et underskud på 
ca. 50.000 kr. 

 
OK Roskilde har besluttet at bruge flere penge på eliten, bl.a. til aflønning af Andreas og betaling 
af afgift for at være på landsholdet, når Andreas fortsat løber for OK Roskilde.  
 
Der er pt. også brug for at bruge penge til udskiftning af hårde hvidevarer i klubhuset – emhætte,  
opvaskemaskine, saunaovn. 

 
Vores garantkonto blev diskuteret. Pt. har vi reelt ikke tabt noget på vores garantikonto. 
De 30.000 kr., som vi oprindeligt havde indskudt blev investeret i aktier, som nu desværre er 
faldet. Til gengæld har vi tjent penge på at have fået en god rente. Der var generel enighed om at 
afhænde disse aktier, så vi ikke taber flere penge.  
 
Sponsorater blev også kort diskuteret. Som det ser ud nu forventes det ikke, at Sparekassen 
Sjælland fortsætter som sponsor. John Tripax forklarede, hvordan Sparekassen Sjælland’s set-up 
for sponsorater bliver fremover. Der satses mere på udvikling af talenter i dette regi.   
Det blev forespurgt, om det ikke vil være relevant at undersøge markedet for andre sponsorer. 
Michael svarede bekræftende ja til dette.    

 
7) Valg af formand, næstformand, sekretær og kasser, udvalgsformænd og revisorer. 
 

Valg af formand: Michael Leth Jess genopstillede og blev valgt. 
Valg af sekretær: Linda Østberg genopstiller ikke. Jørgen Krogh blev valgt.  

 
Formænd for udvalg 
Materielformand: Per Tripax genopstillede og blev genvalgt 
Breddeudvalget: Caroline van Bronswijk-Naulin genopstillede og blev genvalgt  
Ungdomsudvalget: Runa Ulsøe genopstillede og blev valgt. 
Træningsdsudvalget: Janne Brunstedt genopstillede og blev valgt. 
Eliteudvalget: John Tripax genopstillede og blev valgt. 
Kommunikationsudvalget: Gitte Madsen genopstillede ikke.  Der blev ikke valgt nogen ny 
formand. D.v.s. positionen er  vakant. Michael prøver at finde egnet kandidat.  
Revisorer: Bestyrelsen havde ikke fået bekræftelse på, hvorvidt Finn Olsen og Mogens Bruun, 
som tidligere har været revisorer, genopstillede. Michael følger op på, hvorvidt de to revisorer 
accepterer genopstilling. 
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8) Eventuelt 

Der blev ytret tanker om, at det er positivt, at vi har et klubhus. 
Bjørn udtrykte en tak til de, der laver løb omkring klubhuset, så han også kan komme rundt.  
Bjørn nævnte også, at der i løbet af forsommeren vil være et fortræningsstævne til trail –O, og 
der blev i den forbindelse forespurgt, hvorvidt, der er 3-4 personer, som vil lære trail-O. 
Der afholdes også VM i strømstad i trail-O i år: alle kan deltage, og der er 2 klasser: Para-klasse og 
åben klasse. Inden VM afholdes iagttagelses løb i løbet af foråret, hvor alle kan deltage. Bjørn 
opfordrede til, at flere fra klubben er med til dette. Det er sværere end man tror, og ret sjovt.  
 
Endelig meddelte Michael, at han var blevet bestyrelsesmedlem af DOF, hvor han hidtil siddet 
som suppleant, idet et andet medlem har trukket sig. 
 
Det blev nævnt, at OKR har sagt ja til at lave Danish Spring d. 23.-25- marts 2018. Vi bistår de 
nordsjællandske klubber med dette arrangement, idet de er involveret i at lave veteran VM 
samme år. Det indeholder lang – og mellemdistancer og skal være et A-løb. Stævneledelsesduo 
er på plads. 
  
Der blev sagt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.   
 
Dirigenten takkede derefter for god ro og orden, hvorefter formanden erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet. 

 
   
 
 
     
  Michael Leth Jess     Leni Møllsøe  
  Formand for OKR     Dirigent 
 


