
Referat fra ordinær generalforsamling i Orienteringsklubben Pan 

tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.45 på Silistria. 

Dagsorden ifølge klubbens love. 

1. Valg af dirigent 

Ad.1 Finn Hother blev enstemmigt valgt som dirigent, og kunne herefter konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og, at der var 36 fremmødte medlemmer. Finn gav 

herefter ordet til klubbens formand. 

2. Formandens beretning 

Ad.2 Lone fremlagde formandens beretning ved hjælp af en powerpoint krydret med lidt 

billeder fra året. Den fulde tekst af beretningen finder du her: >>>LINK til beretning<<< Her kan 

du også se beretninger fra alle udvalgene med en gennemgang af de mange forskellige 

aktiviteter der er blevet afviklet i Pan regi i årets løb. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.  

Ad.3 Det reviderede regnskab har været fremlagt på Silistria senest en uge før 

generalforsamlingen. Ved læsning af regnskabet skal man være opmærksom på, at dette 

årsregnskab omfatter 14 måneder, da regnskabsåret blev flyttet ved sidste generalforsamling. 

Regnskabet blev bedre end budgetteret og blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Behandling af indkomne forslag.  

Ad.4 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

5. Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år. 

Ad.5 Bestyrelsen fremlagde budgettet for 2019 og modtog kommentarer til de enkelte 

punkter. Budgettet blev herefter taget til efterretning og kontingentet fastholdes uændret. 

6. Valg af formand (i ulige år). 

Ad.6 Lone Secher var på valg og modtog genvalg for de næste 2 år. 

7. Valg af kasserer. 

Ad.7 Kasseren er på valg i lige år hvorfor Kell fortsætter i 2019. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6. 

Ad8 Camilla Bevensee var på valg, og ønskede ikke genvalg. Jeanette Finderup, som var 

fungerende suppleant, stillede op til posten og blev enstemmigt valgt. 

http://okpan.dk/2018/wp-content/uploads/Beretning-2018-.pdf
http://okpan.dk/2018/wp-content/uploads/Beretning-2018-.pdf


9. Valg af suppleanter. 

 Ad.9 Suppleanterne er på valg hvert år. Henrik Nykjær blev genvalgt og Eskil Schønning 

blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen. 

10. Valg af revisor. 

Ad10 Hans Bloch var på valg og modtog ikke genvalg. Hans Vendelberg indvilgede i at 

stille op og blev enstemmigt valgt for de næste 2 år. 

11. Indstilling til udnævnelse af æresmedlem  
o Iht. § 4 i vedtægterne indstiller bestyrelsen Ida Bobach til æresmedlem. 

Udnævnelsen kræver at 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer for 

indstillingen. 

Ad.11 Formanden begrundede indstillingen af Ida med hendes store sportslige præstationer 
og hendes store generelle engagement i klubben, som er med til at give de unge lyst til at løbe o-
løb. Hun har været et stort aktiv for det sociale liv i eliten, og er altid klar til at hjælpe med at løse 
klubopgaver. Generelt er hun et forbillede for rigtig mange o-løbere. Ida blev herefter enstemmigt 
valgt som æresmedlem i OK Pan. Du kan finde en lidt mere uddybende beskrivelse af indstillingen 
på hjemmesiden. >>>LINK<<<. 

12. Eventuelt 

o Uddeling af Pan-Præstationen. 

Ad.12a Pan Præstationen blev i år tildelt Henrik Dagsberg. Formanden nærmede sig 

afsløringen af prismodtagen med følgende ord: 

En person der omtales som et aktiv for klubben 
En person som har gjort en stor indsats til glæde for mange både i Pan og andre klubber 
Personen er en mand 
Har en velbesøgt hjemmeside 
Han er et forholdsvis nyt klubmedlem i Pan 
Han har en famile der, støtter op omkring ham og o-sporten 
Han er god til at planlægge - ca et år frem i tiden 
Mange Pan løbere stikker ofte hovedet ind i hans bagagerum en mørk aften 
I vinterhalvåret, bruger han 7 torsdage i skoven 
  
Henrik Dagsberg modtog Pan præstationen for det lange seje træk, hvor han igennem årene har 
tilbudt os  alle en mulighed for at deltage i kvalitets natløb. 
  
Henrikfik pokalen og et gavekort på 1000 kr til et par løbesko hos Løberen. 

o Uddelinger for særlig indsats i 2018. 

Ad.12b Pan har en super sponsor aftale med Løberen som sikre, at vi som klub får meget 
hjælp både i form af tilskud til trænertøj, præmier til løb og rabat ved køb.  

http://okpan.dk/2018/ida-bobach-nyt-aeresmedlem/
http://okpan.dk/2018/ida-bobach-nyt-aeresmedlem/


I år havde Pan 3 sko gavekort til uddeling 
 Skoene tildeles to klubmedlemmer der yder en stor indsats for klubben. 
 
Det ene gavekort gik som nævnt til Henrik Dagsberg. 
Det næste går til vores klubtræner: Jeppe Ruud. 
  
Den sidste gavekort er til en der har brugt rigtig mange frivillige timer i 2018 bag skærmen, da 
klubbens hjemmeside var ude af drift, gik han i gang med vores nuværende side. Jan Bille 
klubbens sekretær, der i 2018 ydede en meget stor og vigtig indsats, så vi igen har en side der kan 
være klubbens ansigt udadtil 
  
Tee 
Som noget nyt har vi fået mulighed for at give medlemmer der har ydet en særlig indsats i 2018 en 
Tee sponseret af Løberen.  
Inden generalforsamlingen var der allerede udleveret til følgende: 

Anni Sørensen, for postudsætning hver søndag 
Mariann Kejser, for postudsætning hver søndag 
Hans Kristiansen, for postindsamling 

På generalforsamlingen blev uddelt yderligere to Tee 
Kent Lodberg, for en mangeårig indsats i træningsudvalget, og et stort arbejde i forbindelse med 
klubmesterskabet. 
Peter Kilden, for en mangeårig indsats som onsdagstræner til Peter Pan træningen 

 
For at tydelig gøre hvem der er hjælpetrænerne til tirsdagstræningen har vi anskaffet et Tee 
hvor der er trykt ”Træner” på ryggen. I dag har vi tre hjælpetrænere:  
Rasmus Holm, Ulrik Johansen og Anne Mette Sørensen, som alle får den nye tee.  
Hvis der er flere som har lyst til at hjælpe de nye godt i gang, vil bestyrelsen meget gerne 
kontaktes.  

o Information om JWOC 2019. 

Ad.12c Kell informerede om status for forberedelserne til det kommende JWOC. 

Der er berammet en række løbstræninger, som leder hen mod JWOC.  

o 13-17 april Påske Træning 
o   8-10 juni Udtagelses løb 
o   3-5 juli Præ-JWOC 
o   6-11 juli JWOC 

Der afholdes frivillig dag i Tilst den 23. marts der afholdes løb for alle de frivillige, med 
efterfølgende frokost og opstartsmøder i de enkelte funktions grupper. I alt er der til hele JWOC 
tilmeldt ca. 250 frivillige. 

I forbindelse med selve JWOC vil der blive afholdt 6 publikums løb med start for tilmelding den 1. 
april. 

 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen med 3 hurra for OK Pan. 


