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         København, d. 270215.  

  
 
Referat af Medlemsmøde i Orienteringsafdelingen,  
 
afholdt fredag den 27. februar 2015 kl. 1700 på Station Amager,  
Kamillevej 3, 2770 Kastrup, med følgende dagsorden iflg. lovene: 
 
 
Der var 10 medlemmer til stede ved mødet. 
 
 
1. Valg af dirigent. 
- Torkil Hansen blev valg til dirigent, og han fandt at mødet var lovligt indkaldt. 
 
2. Valg af stemmeudvalg. 
- Torkil Hansen mente, at et stemmeudvalg var overflødigt, hvilket de tilstedeværende 
medlemmer også gav udtryk for. 
 
 
3. Formandens beretning. 
- Formanden fremlagde sin beretning, hvorunder nu afdøde og tidligere næstformand 
Erik Jakobsen blev mindet. Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål. 
 
 
4. Kassererens beretning. 
- Kassereren fremlagde sin beretning, som gav anledning til en debat om at afgrænse 
foreningens tilskud i forbindelse med udenlandske løb.  
a. Politi løb: Der var stemning for at lægge et loft på 500 kr. pr. person for logi i 
udlandet, imens startudgifter og udgifter til kammeratskabsaften forsat støttes.  
b. Civile løb: Der betales kun startgebyr. 
c. Der gives ikke længere ”lommepenge”-tilskud ved Storebælts-passage til DM’er.  
 
Desuden blev der opfordret til at medlemmer søger individuelt tilskud ved støttefonden 
for at mindske foreningens udgifter i forbindelse med nordiske løb.  
Jan oplyste, at Støtteforeningen dog normalt kun giver tilskud til udgifter, der ikke 
naturligt dækkes af en afdeling. 
 
PI-København har hævet tilskuddet for kørsel i egne biler til DPM’er fra 1,50 kr. til  
2,00 kr. pr. km v/ 4 personer i bilen. 
Orienteringsafdelingen følger derfor denne politik for takster, idet egenbetallingen ved 
kørsel i egne biler hæves, så ”bilen” i alt får 2,00 kr. pr. km, fordelt på alle i bilen. 
O-afd. betaler stadig for færge/bro og evt. overnatning indenlandsk. 
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5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent. 
- Ingen ændringer: 0,- kr. 
 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
- Ingen forslag. 
 
 
7. Ordinært valg af: 

 Næstformand (Karsten Jørgensen er villig til valg). 
 - Valgt. 
 Kasser (Bruno Stub er villig til genvalg). 
 - Valgt. 
 Sekretær (Kim Neubert Madsen er villig til genvalg).  
 - Valgt. 
 Webmaster (Jacob Furu er villig til genvalg). 
 - Valgt. 
 Materielforvalter (Torkil Hansen er villig til valg). 
 - Valgt. 
 Regnskabskontrollant (Elin Kracht er villig til genvalg). 
 - Valgt. 
 
 

8. Eventuelt. 
- Medlemmer efterspurgte mulighed for at bestille og købe tøj, hvilket der vil blive 
informeret om i løbet af året. 
 
 I forlængelse af medlemsmødet blev der som sædvanlig serveret en udsøgt middag og 
dertil vin af det gode mærke ”ad libitum”, samt kaffe/te med avec. 
 
Under middagen blev årets præmier og hædersbevisninger, samt andre opmærksomheder 
uddelt. 
 
 
 
………………………   ………………………. 
Kim Neubert Madsen   Torkil Hansen  
Sekretær    Dirigent 
 
   .………………….. 

Jan Kofoed Nielsen 
Afdelingsformand 

 
 
 


