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         København, d. 230218.   
 

Referat af 
medlemsmøde i Orienteringsafdelingen 

 
fredag den 23. februar 2018 kl. 1700 på Station Amager, 
Kamillevej 3, 2770 Kastrup med følgende dagsorden iflg. lovene: 
 
1. Valg af dirigent. 
 Peter Sørensen blev foreslået og valgt. 
 
2. Valg af stemmeudvalg. 
 Nedsættes hvis det er nødvendigt. 
 
3. Formandens beretning. 
 Jan fremlagde beretning.  
 Beretningen blev efterfølgende kort diskuteret, herunder vedr. om vores 
 hjemmeside skulle trappe lidt ned, idet der er rigtig mange informationer på 
 andre platforme. 
 Formandens beretning efterfølgende vedtaget ved applaus. 
 
4. Kassererens beretning. 
  Bruno fremlagde regnskabet, der desværre viste et underskud på kr. 8.500,- bl.a. 
  pga. store medlemsudgifter til Dansk Orienterings-Forbund.   
  Vi håber på/regner med at 2018 igen vil give overskud. 
  Regnskabet vedtaget med applaus. 
 
5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent. 
  Særkontingent fastholdes uændret på 0,- kr. 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 (Forslag, der ønskes behandlet på Medlemsmødet, skal være formanden i hænde 
  senest 3 dage før mødet). 
 Ingen forslag modtaget. 
 
7. Ordinært valg af: 

 Formand (Jan Kofoed Nielsen er villig til genvalg). 
 Genvalgt. 
 Materielforvalter (Torkil Hansen er villig til genvalg). 
 Genvalgt. 
 Redaktør (Jørn Lind er villig til genvalg). 
 Genvalgt. 

  Regnskabskontrollant (for 2 år). (Camilla Rath Nielsen er på valg). 
  Genvalgt. 
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 Regnskabskontrollantsuppleant (for 1 år). (Anne F. Jensen er på valg). 
 Genvalgt. 
 
 

8. Eventuelt. 
 Jan fremlagde oversigt vedr. stævner i 2018, samt hvor der evt. er brug for 
 medhjælpere. 
 Peter fremlagde hvor mange hjælpere han allerede har fået og hvor der 
 manglede. 
 Flere meldte sig til under mødet, og der skulle pt. være hjælpere nok nu. 
 
 Bruno forespurgte til klubdragten.  
 Der skal ved bestilling bestilles 5 stk. af hver enkelt genstand, men det kan godt 
 være i forskellige størrelse.  
 Elin samler op og udsender mail. 
 
Peter afsluttede med tak for god ro og orden. 
 
 
 
...............................................  .............................................................. 
Karsten Jørgensen, referent  Peter Sørensen, dirigent 
 
 
 
        ............................................................... 

Jan Kofoed Nielsen, Afdelingsformand     
 


