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København, d. 100212.

Referat af Medlemsmøde
i Orienteringsafdelingen.
afholdt fredag den 10. februar 2012 kl. 1700 på Station Amager,
Kamillevej 3, 2770 Kastrup, med følgende dagsorden iflg. lovene:
1. Valg af dirigent.
- Frank Davidsen blev valgt som dirigent, og fandt at mødet var lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmeudvalg.
- Torkil Hansen og Carsten Vad Mortensen.
3. Formandens beretning.
- Formanden fremlagde sin beretning, som ikke gav anledning til spørgsmål, ud over at
Henrik Wiberg spurgte ind til, hvad der var gjort for at få flere ud at løbe, da Wiberg
havde fundet mange kollegaer, der ikke var bekendt med kommende løb i 2012.
Formanden oplyste, at han og udvalget ville gøre mere for at få flere ud at løbe.
Efter beretningen fremviste webmaster Jakob Furu afdelingens nye design og
indretning af hjemmesiden, piorientering.dk.
4. Kassererens beretning.
- Kassereren fremlagde regnskabet, som ikke gav anledning til spørgsmål, ud over
Torkil som stillede kritiske spørgsmål ved udgifterne, heri blandt DOF-kontingentet,
indkøb til materiel, og opfordrede udvalget til at sikre lavere udgifter.
- Bruno supplerede bl.a. med at de 17.994,- i debet er et udlæg for DPM 2012 i
Skagen, som kommer retur efter april, samt at der var byttet om på konteringerne for
KøbenhavnerCuppen og Pokalløbet.
- Peter Sørensen var glad for, men mente at man evt. kunne spare på tilskud til bl.a.
hans og Elses (dyre) startgebyrer i udlandet.
- Jan oplyste at der bl.a. var slettet 10-12 medlemmer i O-Service, og at flere var på
vej, ligesom han oplyste tallene for DOFs prisstigninger på klub- og
medlemskontingenter, samt løbsafgifter.
5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent.
- Der var en diskussion om, hvordan ”store” PI ser på tildelingen af tilskud til
afdelingen, når der ikke opkræves særkontingent, men vi holdt fast ved at
medlemmerne skaffer indtægter ved at vi arrangerer O-løb i stedet for at opkræve
særkontingent fra alle medlemmer.
Særkontingentet vedtaget som uændret 0,- kr.

6. Behandling af indkomne forslag.
- Ingen forslag var modtaget før mødet, og ingen blev rejst under mødet.
7. Ordinært valg af:
Formand:
Jan Kofoed Nielsen blev genvalgt for 2 år.
Materielforvalter:
Karsten Jørgensen blev genvalgt for 2 år.
Webredaktør:
Jørn Lind blev valgt for 2 år.
- Skal primært tage sig af at indsamle eller evt. skrive artikler til både
idrætsbladet og hjemmesiden, samt at lægge dokumenter ind.
Webmaster:
Jakob Furu blev valgt for 1 år for at få formalia på
plads i forhold til evt. udskiftning i bestyrelsen.
- Skal primært tage sig af udvikling og teknisk drift af hjemmesiden, samt at
lægge dokumenter ind.
8. Eventuelt.
- Jakob Furu modtog Flidspræmien for sit arbejde med afdelingens hjemmeside.
- Der blev opfordret til at arrangere en klubtur, men der blev foreslået evt. en tur til
Kullen en gang i efteråret eller til de tyske PM i weekenden lige efter DPM i Skagen,
men ingen meldte sig til at stå for en sådan tur.
Det blev lagt op til bestyrelsen at komme med forslag på et senere tidspunkt.
- Henrik Wiberg fortalte om Støtteforeningen PIs Venner, og opfordrede til at
medlemmer deltager i generalforsamlingen d. 27/3 på Bellahøj, samt at andre melder
sig ind i støtteforeningen.
- Torkil Hansen fortalte om planerne for DPM 2012 i Skagen, bl.a. at han snart skal
tale med den skydebaneansvarlige fra Frederikshavns Politi, at alle baner ligger tæt på
stævnecenteret på vandrerhjemmet og at der pt. var ca. 110 tilmeldte.
I forlængelse af medlemsmødet blev der serveret middag, m.v. og her blev årets
hædersbevisninger, påskønnelser og hadegaver uddelt med rund hånd.
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