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Referat af Medlemsmøde i Orienteringsafdelingen,
afholdt fredag den 28. januar 2011 kl. 1700 på Station Amager,
Kamillevej 3, 2770 Kastrup.
Der var mødt 18 medlemmer til mødet.
1. Valg af dirigent.
Frank Davidsen blev enstemmigt valgt.
Frank konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmeudvalg.
Bente Dahl og Susan Stub blev valgt.
3. Formandens beretning.
Jan Kofoed fremlagde sin beretning, som vedlægges som bilag.
Frank Davidsen gennemgik beretningen som blev vedtaget med applaus.
4. Kassererens beretning.
Bruno Stub fremlagde årets regnskab og gjorde udførligt rede for div. indtægter og
udgifter.
Frank Davidsen gennemgik kassererens beretning som efterfølgende blev godkendt.
5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent.
Jan Kofoed fremlagde at vi ikke har tradition med at have særkontingent i afd., og selv
om der komme nye udgifter i 2011, vil han foreslå at vi heller ikke i år har nogen
særkontingent.
Afdelingens særkontingent blev vedtaget som fortsat 0,- kr.
6. Behandling af indkomne forslag.
(Forslag, der ønskes behandlet på Medlemsmødet, skal være formanden i hænde
senest 3 dage før mødet).
Jan Kofoed oplyste, at der ikke var kommet nogen forslag.
7. Ordinært valg af:
Næstformand (Erik Jakobsen er villig til genvalg)
Kasserer (Bruno Stub er villig til genvalg)
Sekretær (Nyvalg, da Gert B. Hansen flytter til Midt- og Vestjylland)
Næstformanden blev genvalgt.
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Kasserer Bruno blev genvalgt.
Jan Kofoed foreslog Kim Neubert Madsen som sekretær, og Kim blev valgt med
stor applaus.
8. Eventuelt.
Jan Kofoed fortalte lidt om de problemer, Jørn Lind har haft med IT, herunder specielt
hjemmesiden, og oplyste samtidig om, at Jacob Furu har oplyst, at han er villig til at
hjælpe med at få den tekniske del af siden op og køre.
Jan Kofoed fortalte om KøbenhavnerCuppen, som kommer til at løbe over 3 løb i foråret
med Peter Sørensen som SL. Der vil samtidig blive afholdt træningsløb i forbindelse
med de 2 sidste af løbene. Peter skal bruge ca. 7 hjælpere til hvert løb. Frivillige må
gerne melde sig.
Jan Kofoed oplyste kort om årets 3 divisionsmatcher, hvor han gerne ser at så mange
som mulig dukker op.
Torkil Hansen meldte sig som SL til Pokalløbet i uge 39, hvor Karsten Jørgensen er BL.
Karsten Jørgensen efterlyste hjælpere til SkovCup onsdag d. 27. april 2011i Nyrup
Hegn, samt hjælpere til SkovCup-finalen den. 5. juni 2011 i Tisvilde Hegn til
baneudlægning.
Henrik Wiberg efterspurgte hjælpere til SM nat i Egebæksvang d. 9. marts 2011.
Bente Dahl foreslog at bestyrelsen næste år fremlægger en fortrykt liste med årets løb.
Bestyrelsen vil prøve at efterkomme det.
Jan Kofoed fortalte kort om TBE, hjernehindebetændelse, hvor der har været skrevet en
del i aviserne om denne betændelse. Det viser sig at der kun er konstateret ét tilfælde på
Sjælland, hvorimod at man skal passe på i Sverige og på Bornholm.
Henrik Wiberg fortalte om, at PI-København har besluttet at de 16 afd. under PIKøbenhavn skal lave nogle events til div. ting. Det kommer til at foregå således, at hver
afd. skal stille med 10 mand til eventen. Der vil i år være tale om 10 x 25 m svømning.
Henrik Wiberg fortalte lidt om økonomien i PI-København, samt om brug af samme
sum penge. Der blev diskuteret lidt omkring bordet hvad og hvordan vi kan bruge vores
økonomi.
Da der ikke var flere indlæg afsluttede Frank Davidsen mødet med at takke for god ro og
orden.
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