Referat fra afdelingsmøde i HI orientering søndag den 13.oktober
2019
Sted: OK Ballerups klublokale, Egebjerghuse, Ballerup
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af sekretær
Konstatering af stemmeberettigede repræsentanter
Afdelingslederens beretning
Indkomne forslag
Valg af afdelingsleder
Afdelingens fremtidige virke
Eventuelt
Afslutning

1. Valg af dirigent
John Nielsen blev valgt.
2. Valg af sekretær
Marianne Krowicki blev valgt
3. Konstatering af stemmeberettigede repræsentanter
Der deltog 9 stemmeberettigede medlemmer.
4. Afdelingslederen beretning
Afdelingslederen læste sin beretning op:
HI orienteringsafdeling har ikke været særlig aktive i år – om grunden hertil kan være flere f.eks.
sygdom – arbejde – alder – eller har fået andre interesser.
I 2019 har der kun været 18 starter i DOF regi af løbere som har licens via FSK – løbere som løber for
andre klubber har jeg ikke registreret – det vil være dejligt såfremt de ville løbe for HI/FSK.
Forårsløbet i FSK i juni i forbindelse med Ballerup SommerCup – kun 4 HIere var tilmeldt
Frank – Kurt & Leo vant holdløbet og Temaskinen med 258 point /nr. 2 fik 151 point
Dorrit fik en flot 2. plads i D50.
FSK har ”kun” lavet et løb i 2019 (normalt arrangeres der 4 klubløb om året) til gengæld var FSK
arrangør af en op/nedrykningsmatch for 1. og 2. division i Teglstrup Hegn – her blev der brugt mange
kræfter – Klubmesterskabet i FSK blev afviklet sammen med os i St. Hareskov – hvilket er uheldigt da
vi kun kan løbe med det ene sted.
FSK løb i 3. div. I 2019 vi løb mod Køge – Herlufsholm og Helsingør – vi tabte de 2 første matcher og
måtte dermed i dyst om op/nedrykning – desværre tabte vi også her dermed rykker vi ned i 4. div til
næste år – her skal vi møde Helsingør SOK, Amager OK og OK Skærmen.

Årets klubmestre blev:
•
•

Herre: Jens Jørgen Hansen
Dame: Susanne Thomsen

Beretningen blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af afdelingsleder
E’lisa blev genvalgt. Der blev udtrykt tak for den gode og store indsats.

7. Afdelingens fremtidige virke
E’lisa opfordrede til at vi får flere løbere med, og gerne de unge. Husk også at melde nye mailadresser, især
hvis man får andet job. Brug evt. den private mailadresse, også.
8. Eventuelt
John Nielsen sagde at der er budget til nye klubbluser med HI logo. Kravet er at de bruges, når man
repræsenterer klubben. Man kan ikke længere se logoet på de gamle bluser, det er slidt af.
E’lisa laver et oplæg med priser og design, eventuelt rådgivning fra Jens Jørgen, som har gode erfaringer
med Trimtex og vist også kender sælgeren.
(ELS) Har kontakt med Jens Jørgen som har kontaktet en support i Trimtex – I hører nærmere herom.
9. Afslutning
Mødet blev afsluttet med et trefoldigt hurra for HI.

