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København, d. 220117.  
   
 

                          REFERAT AF UDVALGSMØDE 
 

afholdt fredag den 20. januar 2017 kl. 1700 på Station Amager, 
Kamillevej 3, 2770 Kastrup: 
 
 
1. Valg af dirigent. 
 - Peter Sørensen valgt som dirigent. 
 
2. Valg af stemmeudvalg. 
 - Beslutning om først at vælge folk hvis behovet opstod. 
 
3. Formandens beretning. 
 - Beretningen vedhæftet. 
 
4. Kassererens beretning. 
  - Regnskabet blev fremlagt og udviste et overskud på 8.378,57 kr. for 2016.  
   
5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent. 
  - Ingen ændring. Fortsætter som hidtil uden særkontingent. 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 - Ingen indkomne forslag. 
 
7. Ordinært valg af: 

 Næstformand (Karsten Jørgensen er villig til genvalg). 
- Ingen modkandidater, Karsten Jørgensen genvalgt. 

 Kasserer (Bruno Stub er villig til genvalg). 
- Ingen modkandidater, Bruno Stub genvalgt. 

 Sekretær (Ea Busch Nielsen er villig til valg). 
- Kim N. Nielsen ønsker ikke genvalg. Ea B. Nielsen er villig til valg. 
- Ingen modkandidater, Ea Busch Nielsen valgt. 

 Webmaster (Jakob Furu er villig til genvalg). 
- Ingen modkandidater, Jakob Furu genvalgt. 

 
  Regnskabskontrollant for 2 år (Elin Kracht på valg). 

- Ingen modkandidater, Elin Kracht valgt. 
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 Regnskabskontrollantsuppleant for 1 år. (Anne F. Jensen er på valg). 
- Ingen modkandidater, Anne F. Jensen valgt. 

 
8. Eventuelt. 
 -  Facebook: Opfordring til at bruge siden ”Orientering for sjov” som findes på fb. 

 
Der oprettes også nu en lukket facebook gruppe for 
orienteringsafdelingen, hvor bl.a. alle politi løb vil blive lagt op.  
Tovholdere på dette er Jakob og Ea. 

 
 - Årets løb blev gennemgået. 
 
 - Klubtøj: Elin havde medtaget forskellige grafiske forslag fra tøjmærket  
  Sivensport. 

Det blev besluttet at grundfarven skulle være grøn, og at man gerne ville  
holde sig til farverne grøn, sort og hvid. 
Der var mange forskellige holdninger, men der blev talt om at skaffe et 
billede/skitse af Københavns skyline og bruge det som tryk. Der arbejdes 
videre med dette forslag. 
Stort ønske om at tøjet kommer inden turen til Færøerne,  
 

 
 
 

…………………………..   ………………………………. 
       Peter Sørensen            Ea Busch Nielsen 

         Dirigent                  Sekretær  
 


