
Viborg Orienteringsklub 

Referat af generalforsamlingen 2022 

14. marts 2022, VO-res klubhus 

Bestyrelsen Formand Jess Rasmussen 

Næstformand Tommy Kirk Damsgaard 

Kasserer Pia Gade 

Medlem Jimmi Olsen  

Sekretær Karsten Christiansen 

Bilag: Ingen 

Forplejning 25 kuverter Biksemad og 30 Franskbrød med ost fra Kirkebækvejens 

slagter. Sodavand og øl. Kaffe og te. Småkager. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Søren Elkjær. Forsamlingen godkendte Søren. 

Søren konstaterede ved at adspørge tilfældige deltagere om formaliteterne er overholdt, 

at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dagsorden rettidigt formidlet ud til 

medlemmerne. Der var 29 deltagere.  

 

Generalforsamlingen blev godkendt. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Kan læses i sin fulde længde i klubblad nr. 382 af februar 2022. 

Jess gav et kort resume og uddybede et par af punkterne og fremhævede den store 

frivillige indsats. Endnu et år præget af Corona, men overordnet set har klubben 

gennemført et godt program. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 

Regnskabet var på forhånd formidlet til medlemmerne som indlæg i klubblad nr. 382 og 

på e-mail, samt printede eksemplarer fordelt til forsamlingen. 

Pia forelagde regnskabet og gennemgik i grove træk indtægter, udgifter og balance.  

Driftsregnskabet lander et positivt resultat på knapt kr. 25.000, -, hvilket anses som 

meget tilfredsstillende. Overskuddet skyldes bl.a. DIF-tilskud til nyt EMIT og overskud fra 

klubbens arrangementer, herunder løb på Læsø og Midtjysk Sprint Cup.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Bestyrelsens planer for de kommende år 

Kan læses i sin fulde længde i klubblad nr. 382. 

Jess gav et kort resume og fremhævede, at VO fortsat vil have træning mandage samt 

fastholde de gode relationer og træningsaftaler med Skive og Karup om onsdagen i 

sommerhalvåret og fortsætte med lørdagstræning i de mørke perioder.   
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VO vil deltage i arrangementer i rammen af Viborg kommune, blandt andet Pulsskolen, 

Naturskattejagten med mere  

Der er også planer for følgende store arrangementer i rammen af DOF og Nordkredsen:  

 

2022:  

Sammen med Skive AMOK Midtjysk Sprint Cup i weekenden 7-8. maj.  

Læsø 3-dages 19-21. juli. 

JFM Lang i Dollerup Bakker 21. august. 

Natteravn til efteråret. 

 

2023:  

Påskeløb (planen er Ulbjerg, Vindum og Dollerup Bakker). 

Opstart på en ungdomssatsning. 

DM-hold i september (planen er Guldborgland)  

Natteravn i oktober. 

 

2024:  

Midtjysk Sprint Cup i maj. 

Læsø 3-dages  

Natteravn i oktober.  

 

Bestyrelsens planer blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Søren opridser de vedtægtsmæssige bestemmelser for afstemning og ændringer til 

vedtægterne. 

 

Forslag 1 – vedtægtsændring 

”§5 Kontingent” tilføjes: Bestyrelsen kan beslutte at undlade at opkræve det fulde 

kontingent, såfremt der er ekstraordinære forhold, der taler herfor, og regnskabet 

tillader det. 

 

Kommentarer: Michael D.: Hvad kan være ”ekstraordinære forhold”? Pia.: Vi anså 

Corona som dette. 

 

Afstemning: Søren vælger at gennemføre håndsoprækning. Enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 2 – vedtægtsændring  

”§6 Udmeldelse – eksklusion” ønskes følgende sætning tilføjet:  

Under særlige forhold hører overholdelse af Team Danmarks Etiske Kodeks samt DOF 

samværspolitik. 

 

Forslaget blev livligt diskuteret af forsamlingen, men under kyndig styring af Søren. 
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Det blev præciseret, at bestyrelsen IKKE ønsker at skrive egne etiske retningslinjer, men 

ønsker at efterleve og henvise til de af Team Danmark, DIF og DOF udgivne 

retningslinjer.  

Skulle forslaget blive godkendt, kan det udelukkende fungere fremadrettet. 

 

Afstemning: Skriftlig afstemning: Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 3 – vedtægtsændringer 

” §8 Dagsorden, §11 Bestyrelse – valg og §12 Konstituering – tegningsret” 

Bestyrelsen foreslår, at kassereren ikke nødvendigvis indgår i bestyrelsen. 

 

Pia og Jess forklarede om baggrunden for forslaget. 

I forsamlingen er der lidt skepsis i forhold til at have bestyrelsesmøder uden deltagelse 

af kassereren, og derved risiko for manglende føling med økonomien. Jess beroliger 

med, at hvis bestyrelsen – undtagelsesvis – skulle forholde sig til arrangementer med 

store økonomiske risici eller behov for større investeringer, så vil bestyrelsen invitere 

kassereren med til bestyrelsesmødet. Desuden vil der forud for bestyrelsesmøder, hvor 

der skal drøftes økonomi, blive indhentet økonomisk oversigt fra kassereren. Endelig så 

vil både drøftelser og beslutninger fremgå af referaterne fra bestyrelsesmøderne.    

 

Afstemning: Skriftlig: JA: 26 NEJ: 3. Vedtægtsændringen blev vedtaget. 

 

Forslag 4: Der ønskes en diskussion over emnet: ”Hvilket incitament er der for at melde 

sig ind i VO?” 

 

Alle kommentarer blev noteret af sekretæren og videregives til bestyrelsen, men det er 

et altid åbent punkt, og alle medlemmer er velkomne til at komme med yderligere 

kommentarer. 

 

Forslag 5: Der ønskes en diskussion over emnet: Hvilke sociale aktiviteter bør klubben 

arrangere, og hvor ofte? 

 

Alle kommentarer blev noteret af sekretæren og videregives til bestyrelsen, men det er 

et altid åbent punkt, og alle medlemmer er velkomne til at komme med yderligere 

kommentarer. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  

 

Uændret kontingent blev vedtaget. 

 

7. Valg af Formand 

Formand var ikke på valg i 2022. 
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7.A. Valg af kasserer 

Pia stiller op (uden for bestyrelsen) og bliver valgt. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg til bestyrelsen er Pia Gade (Genopstiller ikke) og Karsten Christiansen 

(genopstiller).  

Karsten blev genvalgt. 

Ingen kandidater som afløser for Pia. Forsamlingen bemyndigede bestyrelsen at finde 

et medlem. 

 

På valg som suppleant var Bent Hansen, mens suppleant Anders Byrdal ikke var på valg.  

Bent blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

På valg var revisor Birgitte Jørgensen (villig til genvalg). 

Birgitte blev valgt. 

 

Revisor Thomas Jørgensen har meldt sig ud, og er foreløbig erstattet af revisorsuppleant 

Søren Elkjær.  

Søren accepterede at opstille som revisor. Søren blev valgt som revisor. 

 

Der skulle findes en erstatning for revisorsuppleant Søren Elkjær.  

Inger Würth Iversen blev valgt. 

 

10. Eventuelt 

Keld Gade: Forslag om ny varmekilde, såsom luft til vand. Det vil bestyrelsen tage 

beslutning til på næste bestyrelsesmøde. 

 

Wilbert: Stor ros til banelæggere/arrangører af klubbens træningsløb. 

 

Formanden benyttede lejligheden til at kåre klubmestre fra 2021: 

D50 Lene Bejer 

H70 Steen Frandsen 

D60 Pia Gade 

H60 Keld Gade 

H80 Preben 

H40 Jimmi Olsen 

H50 Tommy Kirk Damsgaard 

 

Aktivitetspokalen: 

Formanden præsenterer aktivitetspokalen og bestyrelsens motivation for at tildele 

pokalen til Stig Barrett - igen. 

Formanden fremhævede Stigs konstante engagement i næsten alt, særligt omkring 

hjemmeside, planlægning og initiering af klubbens træninger. Under Corona pandemien 
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har Stigs mange initiver været tydelige og har sikret, at klubbens medlemmer har kunnet 

komme ud og finde fysiske eller virtuelle poster i skoven og derefter kunne dele deres 

oplevelser og indsatser med hinanden over nettet. Mange af disse initiver er blevet den 

nye normal. 

 

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for den muntre tone og det 

stabile fremmøde. 


