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Referat af Medlemsmøde i Orienteringsafdelingen,
afholdt fredag den 8. februar 2013 kl. 1700 på Station Amager.
Der var mødt 21 medlemmer til mødet.
1. Valg af dirigent.
- Peter Sørensen blev valgt til dirigent, og han fandt at mødet var lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmeudvalg.
- Ingen blev valgt, da det blev besluttet at vi valgte nogen, hvis der opstod problemer.
Da ingen problemer opstod, blev ingen valgt.
3. Formandens beretning.
- Formanden fremlagde sin beretning, som ikke gav anledning til spørgsmål.
Under fremlægningen blev der vist en af webmasterens videoer fra DPM i Feltsport- og
Orienteringsmesterskaberne i Skagen 2012.
4. Kassererens beretning.
- Kassereren fremlagde årets regnskab og gjorde udførlig rede for div. indtægter og udgifter.
- Stævneleder Peter Sørensen undskyldte i bagklogskabens lys de store udgifter til trøjer under
flere af årets løb, men håbede de havde skabt deltagerlyst.
- Webmasteren stillede spørgsmål ved de 661,50 kr., som var brugt på hjemmeside, da han
ikke mindedes at have brugt så meget. Kassereren kunne ikke svare på spørgsmålet på
daværende tidspunkt, men ville undersøge det nærmere.
5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent.
- Ingen ændringer: 0,- kr.
6. Behandling af indkomne forslag.
- Der var ingen indkomne forslag.
7. Ordinært valg af:
Næstformand (Erik Jakobsen er villig til genvalg)
Kasserer (Bruno Stub er villig til genvalg)
Sekretær (Kim Neubert Madsen er villig til genvalg)
Webmaster (Jakob Furu er villig til genvalg)
Alle blev genvalgt.

8. Eventuelt.
- Formanden oplyste flere datoer for møder og løb i det kommende år, og opfordrede til stor
deltagelse.
- Jørn Lind ville gerne deltage i EPM 2013 i Tjekkiet, men påpegede stoppet af udlån af biler
og spurgt om der var flere medlemmer, der var interesseret i at finde en intern løsning, hvilket
der var.
- Torkil Hansen efterlyste flere former af hjælp til flere forskellige løb, og fandt flere iblandt
medlemmerne.
- Henrik Wiberg spurgte til udsigterne vedr. DPM 2014 efter Rigspolitiets indskrænkninger i
forhold til tjenestefri og stop for lån af biler. Formanden henvist her til Torkil Hansen.
- Torkil oplyste, at der endnu ikke var planer for DPM 2014, som det er planlagt at PI-Kbh.
skal arrangere i Klinteskoven på Møn, men man vil i DPIFs Feltsportsudvalg følge meget med
politikkens påvirkning til Esbjergs DPM 2013 og andre politiløb.
Dog var der ikke ændret ved at der holdes DPM i 2014.
- Formanden oplyste, at ”Store PI” havde givet en opgave til alle afdelinger, om at
sammenligne vores afdelinger med de civile klubber, i et forsøg på at få et bedre billede af
afdelingerne og for at skabe bedre økonomi, og han opfordrede medlemmerne til at skrive,
hvis de havde nogle gode ideer.
- Henrik Wiberg roste hjemmesiden og webmasteren, og kaldte hjemmesiden fantastisk.
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