
 

Referat fra HSOK`s generalforsamling afholdt den 15.9.2021 i Klubgården. 

Der var fremmødt ca. 50 klubmedlemmer, hvilket må siges at være tilfredsstillende. 

John Steenfeldt blev valgt som dirigent, der derefter gav ordet til formanden, Ole 
Kyhl. 

Formandens beretning: 

Coronakrisen, der har holdt os alle i et ”jerngreb” med nedlukket Klubgård og 
aflysning af stort set samtlige HSOK-arrangementer, men internt er vi kommet godt   
igennem krisen gennem selvtræning, hvor o-folket har kunnet anvende Månedens 
Bane og/eller Coronacuppen, der blev en kæmpe succes. Endvidere har 
løbetræningen været opretholdt uden brug af Klubgård, hvor man i stedet mødtes i 
små grupper, men løb de samme ture som normalt, et meget positivt initiativ. 
Indimellem har Klubgården været åben, men kun for et begrænset antal, hvor 
opfindsomheden for at styre det maksimale antal brugere var fint … (ophængt tavle 
m.v.). 

Endvidere har korttegningen ikke ligget stille, hvor Jakob Vang og John Mienè har 
været flittig i skovene med både rekognoscering og nytegning … tak for det. 

HSOK`s aflyste arrangementer på grund af coronakrisen: 

Årets første arrangement skulle have været skituren i uge 5 til Norge, men Norge var 
også et lukket land. 
 
Vores Påskecup over normalt 4 dage. 
  
 Kronborg-Stafetten, både i 2019 og 2020 
 
3 Skåningar og en Dansk, både i 2020 og 2021 
 
Både Ophelialøbet og Klubløbet over 10 km. blev aflyst i 2020, men Ophelialøbet 
blev dog gennemført i august 21, og vi forventer tillige at kunne gennemføre 10 km. 
løbet i november 21. 
 
De grå Sokker, der som bekendt løber hver fredag året rundt, har desværre også været 
nedlukket i en periode, men nu løbes der igen, incl. det sociale samvær i Klubgården. 
 
Gennemførte arrangementer: 



 
I 2020 fik vi løbet et enkelt løb i Divisionsturneringen, der fandt sted i Nørreskoven, 
men her i 2021 er der afviklet 2 og af de 3 løb i turneringen, hvor skovene var hhv. 
Bidstrup Skovene og Jonstrup Vang, hvor vi begge gange blev nr. 2. 
 
Klubmesterskabsløb i både 2020 og 2021.  
I 2020 blev Inge Olsen og Mick Steen Nielsen klubmestre, hvor løbet fandt sted i 
Gurre Vang, og i 2021 blev mestrene hhv. Dicte Andersen og Jonas Blomqvist, hvor 
løbet fandt sted i Horserød Øst. Som sædvanlig var Frank Johansen banelægger .. tak 
for det. 
Nævnes skal det også, at vores tiltag i 2019 omkring etableringen af Månedens Bane 
fortsat er en stor succes, en succes der naturligvis fortsætter i 2021. En stor tak til 
teamet bag Månedens Baner, hvor gruppen består af Laus Seir, der er banelægger, 
Bjarne Jensen, der udsætter stativer og skærme, Jan Bjørre, der tager stativer og 
skærme ind og Jakob Vang, der trykker kortene … TAK. 
 
Lige nu kan vi konstatere, at alle begrænsninger omkring vores sport er aflyst, så 
Bestyrelsen appellerer til, at alle igen mødet op til de træningstilbud, som HSOK 
byder på. 
 
Herefter var det kassereren, Birgitte Andersen, der fik ordet til at fortælle lidt om 
regnskabet for 2020. 
Bestyrelsen, herunder kassereren, havde tidligere på året 2020 frygtet et stort 
underskud, men takke været de udbudte ”hjælpepakker” opnåede klubben et overskud 
på kr. 16.700, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende, hvilket forsamlingen 
gav Birgitte fortjent store klapsalver for. Klubbens formue udgør ca. kr. 250.000,-. 
 
Arrangementer i 2022 
 
Uge 5: Måske skitur til Beitostølen, Norge 
April: Arrangør af etape i MTBO Camp. 
17. – 18. april: Klubbens Påskecup 
Maj: Kronborgstafetten 
18.6.: 3 Skåningar och en Dansk. 
13.8.: Kvindeløbet ”Ophelia”  
Sep.: Arrangør af 1.-2. divisionsmatch i Teglstrup Hegn. 
5.11.: Årets ”10 km. landevejsløb” 
 



Kontingent: Uforandret. 
 
Valg: 
Ud af bestyrelsen gik Sune Larsen, der i stedet blev suppleret af Jacob Wrisberg. 
Jacob Wrisberg var revisor i HSOK, men i stedet for Jacob overtog  Henrik Pedersen 
hvervet som revisor og som revisorsuppleant blev Sune Larsen valgt. 
Bestyrelsen ser herefter således ud; 
Formand:   Ole Kyhl 
Kasserer:   Birgitte Andersen 
Bestyrelsesmedlemmer: Marie Krogsgaard 
   Flemming Larsen 
   Jakob Vang 
   Michael Knudsen 
   Kenneth Sørensen 
   Peter Balstrup 
   Jacob Weisberg 
Revisorer:   Kirsten Ellekilde 
   Henrik Pedersen 
Revisorsuppleant:  Sune Larsen 
 
Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag indkommet. 
 
Eventuelt: Herunder blev Lene Jensen og Jørgen Jensen hyldet for deres medaljer 
under WM for Veteraner, der fandt sted i Ungarn, hvor Lene opnåede 2 sølvmedaljer 
og Jørgen Jensen en bronzemedalje – meget flot og stor hyldest til dem begge. 
 

Referent 
Flemming Larsen 

 


