Referat af generalforsamlingen den 1. februar 2012
Deltagere: 16 medlemmer
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Hanne Vest blev enstemmigt valgt
Referent: Annette Færing
2. Bestyrelsens beretning for 2011
Bjørn fremlagde beretningen, som kan ses i sin fulde længde på hjemmesiden.
I sit oplæg fremhævede Bjørn klubbens høje aktivitetsniveau, med træning hver
tirsdag året igennem samt mange forskellige større og mindre arrangementer.
Svend har bl.a. produceret nye sprintkort samt nytegnet Lohals.
Réne fik stor tak for sin indsats som træner.
Træningen foregår nu på skift blandt klubbens medlemmer, og der afsluttes med
hyggelig fællesspisning.
Bjørn fortalte videre om ”Find vej i” projektet.
SvOK er med i Vision 2015, og søndag den 28/4 afholdes et landsdækkende
arrangement, hvor klubben laver løb i Hallingskoven.
Til slut blev der fortalt om kommende års aktiviteter.
I 2014 laver vi påskeløb sammen med Odense og Fåborg. Klubformændene har
dannet en planlægningsgruppe. Funktionerne vil gå igen alle tre dage, så
hjælpere og funktionsledere står for samme funktion til alle tre løb.
Fynsk sprintcup, som er blevet modtaget meget positivt også af elieten, vil køre
videre fremover.
Kommentarer til beretningen:
Det lyder spændende med påskeløbet.
Hvor mange er vi i klubben? Anita fortalte at vi var 64 medlemmer dags dato.
Der blev spurgt til overnatning i forbindelse med B-stævnet i Lohals. Her
arrangeres der overnatning på stævnepladsen=campingpladsen.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Debat:
Vi vil gerne være flere familier med børn fra DH10 og op efter
... hvilke indsataer skal vi vælge ...
(Svendborg OK deltager i DOF`s Vision 2015 projekt, som bl.a. satser på
breddearbejde og rekruttering)
Der var en god debat, og der kom mange gode forslag fra de tilstedeværende.
Man var enige om at målrette kommende års ”Find vej i” – projekt mod 0.-2.
klasserne og deres forældre.
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Men hvordan sikrer vi at information fx foldere kommer ud til forældrene?
Flyer kan deles ud i fritidsordningerne, men de kunne også sendes ud elektronisk
til forældrene på skolernes forældreintra og/eller til kontaktforældre på de
forskellige klassetrin.
Ordlyden i folderen skal opdateres, og der blev foreslået, at man i år foruden
almindelige o-baner lavede en sprintbane, som kan prøves flere gange (som den
vi lavede i forbindelse med Naturløbet).
At få fat i 2-3 nye løbere fra hver årgang burde være let! – vi er mange beboere i
kommunen.
Der skal helst være en lille gruppe på samme alder, ellers vil de falde fra.
Men er træningstidspunktet ok.? Hverdagsaftenerne er måske for trængte. Ville
weekender være bedre?
På Sjælland har man succes med et ugentligt træningsløb med begynderbane.
Det blev også foreslået, at vi kunne reklamere i den nye sydfynske TV kanal.
Et samarbejde med spejderorganisationerne, hvor vi tilbyder dem træningsbaner,
kunne måske trække medlemmer og/eller udbrede kendskabet til o-sporten.
Fornuften i at satse på èn ting ad gangen blev påpeget.
”Find vej i” – arrangementet i Halling passer fint med, at nye løbere umiddelbart
efter dagen kan være med til Sydfynsk 5-daws.
Det ville være fint at få børn fra klubben til at være med til Find vej i. Klubbens
børneløbere kunne således være kontakten til nye løbere.
Torben Kruse påpegede at pressekontakt kan være gavnligt, og han tilbød sig
som pressekontakt.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2011
Anita fremlagde regnskabet, som fik rosende ord og blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent for 2012
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
6. Fremlæggelse af budget for 2012
Anita gennemgik de væsenligste ting.
Bjarne foreslog overgang til sport-ident systemet, da de nyere emitbrikker
åbenbart kun holder 2-3 år (man får dog 50 % i rabat ved køb af nye).
Der er meget lang ventetid ved bestilling og klager på emit.
Holdningen blandt klublederne er at bibeholde Emit. Sydkredsen er ved at forny
deres Emit-udstyr.
Budgettet blev godkendt.
7. Behandling af indkomne forslag
(I følge lovene skal forslag til behandling under punkt 6 indgives til bestyrelsen
senest 2 uger før generalforsamlingen)
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Der var ingen indkomne forslag.
8. Valg af formand
Bjørn blev enstemmigt genvalgt
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Gitte ønskede at stoppe som arrangementsudvalgsformand.
Arbejdsområderne i bestyrelsen aftales af den valgte bestyrelse på første møde.
Møderne afholdes ca. hver anden måned.
Lene Banke og Per Storm Hansen stillede op og blev indvalgt i bestyrelsen.
Tak til Lene og Per.
Vores skovmand Torben Kruse ønskede at være med til de møder, hvor der
aftales næste års løb. Det bliver oftest årets sidste møde.
10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Bjarne Andersen og Herluf blev valgt
11. Valg af revisor
Jette genopstillede som revisor og Gitte tilbød sig som suppleant.
12. Eventuelt, herunder kåring af årets medlem.
Årets medlem er en meget aktiv banelægger, som også ses omkring beregningen
i forbindelse med klubbens arrangementer - og ikke mindst møder vi årets
medlemspar overalt i landet hvor der er et åbnet løb.
Stort Tillykke til Ove og Randi Splittorff.
Tak til alle fremmødte for en god generalforsamling med en saglig og konstruktiv
debat og mange gode forslag til bestyrelsen.
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