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Referat:  Generalforsamling i Orient lørdag d. 4. februar 2023 kl. 10.00 i 

Orienthuset. 

  

Fra bestyrelsen deltog: Maria Grøndahl, Lars Vegener, Søren Mortensen, Dorte Berenth, 

Natascha Wendin, Lisbeth Steensborg, Susanne Christensen, Preben 

Christensen og Lene Hummelgaard 

Fraværende: Jesper Buck, Katrine Swartz 

Deltagelse:  30 stemmeberettigede + bestyrelsen 

Referent:  Lene Hummelgaard 

Forplejning: Morgenplatte med kaffe og te. Senere øl og vand.  

Vi sang nr.  Orientsangen & nr. 266: Det er i dag et vejr…. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Valg af dirigent: 

Peter Rysz blev valgt som dirigent  
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. 
 
 

2. Valg af stemmetællere: 
Bendt Christensen samt Moster blev valgt. 

 
 

3. Formandens beretning: 
Formanden fremlagde sin/bestyrelsens årsberetning for 2022. Der var ingen spørgsmål 
eller kommentarer til beretningen. 
Beretningen kan læses på intranettet. 
 
 

4. Udvalgsberetninger: 
Udvalgene fremlagde deres årsberetning for 2022. Maria Grøndahl måtte beklage at der 

ikke forelå nogen beretning fra fodboldudvalget. Årsagen skyldes at der ikke er nogen 

aktivitetsformand og udvalget havde ikke fremsendt noget. Det forventes at der snarest 

findes ny aktivitetsformand for fodboldafdelingen. 

Der var ingen spørgsmål til udvalgsberetningerne. 
Beretningerne kan læses på intranettet. 
 
 

5. Fremlæggelse af regnskab: 
Søren Mortensen fremlagde regnskab 2022. 
Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.  
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Regnskabet kan ses på intranettet. 
 
 

6. Indkomne forslag: 
Der var indkommet ét forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring. Forslaget blev 

enstemmigt godkendt. Forslaget lød som følger: 

Bestyrelsen foreslår nedenstående tilføjelse til nuværende ordlyd i Orients vedtægter. Årsagen til 

dette er, at vi gerne vil sikre at der er et udvalg i hver afdeling og ikke kun en formand. Dette for 

at kunne fordele opgaverne på flere hænder men også for at aktivitetsformanden ikke står alene 

med afdelingens økonomi. 

Nuværende vedtægter § 6: 

”Aktivitetsformænd vælges af og blandt medlemmerne i de respektive aktiviteter (afdelinger). 

Valget gælder for 2 år. Efterfølgende konstituerer aktivitetsudvalgene sig selv efter behov”. 

Forslag om at ændre dette med følgende tilføjelse: 

… ”Aktivitetsudvalget skal bestå af minimum 3 medlemmer”. 

 

7. Valg.  
På valg er: 

➢ Næstformand Lars Vegener: Lars blev enstemmigt valgt. 
➢ Kasserer Søren Mortensen. Søren ønskede ikke genvalg. Peter Rysz blev 

enstemmigt valgt. 
➢ Revisor: Søren Mortensen blev enstemmigt valgt. 
➢ Revisor: Anders Grøndahl blev enstemmigt valgt. 
➢ Revisorsuppleant. Peter Jessen blev enstemmigt valgt.  

 
 

8. Eventuelt, herunder uddeling af Jan Quaades mindelegat. 
Blomst og flasker blev overrakt til Ole Parbst for mange år som revisor. 2 øvrige revisorer / 
suppleant var ikke til stede, men vil få en opmærksomhed efterfølgende. 
 
Sidste års modtager af Jan Quaades mindelegat Susanne Christensen fra festudvalget / 
bestyrelsen, fik overrakt en lille mindegave. 
 
Lars Vegener overrakte Jan Quaades mindelegat til Signe Grøndahl fra svømmeafdelingen: 
Et indgraveret fad sammen med 1500 kr. Talen kan ses sidst i dette referat. 
 
Søren Mortensen fik overrakt vin og øl for sin tjeneste som kasserer i 3 år i en svær tid 
med formandsskifte, corona mv. 
 
Peter blev takket for fin måde at lede generalforsamlingen. Han fik overrakt to flasker 
rødvin. 
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Signe Grøndahl: 

Startede som medlem 1. september 2007 – 4 ½ år gammel  

Denne person har en lid for afdelingen, men det er ikke personens vigtigste evne. Personen har en 

tro og en vilje til at tingene skal lykkedes og kæmper bravt for at det bliver til virkelighed. I et år 

hvor afdelingen absolut har haft svært ved at hænge sammen, har personen stået stødt som en 

mur de andre har kunnet lænes sig op ad. Opdager man et problem, så ved man allerede at denne 

person er i gang med at finde en løsning på det. 

Beskrives som en der er engageret i det frivillige arbejde og bruger imponerende mange timer i sin 

fritid på netop dette i dette år omkring 800 timer. 

Opdaterer sig jævnligt og søger ny viden for at lade sig inspirere til at tænke nye tanker til gavn 

for Orients medlemmer. 

Er afsindigt kreativ, man bliver nærmest forpustet. Der findes en leg eller et udviklet spil der 

dækker det meste læring, til stor inspiration for både børn, unge og kolleger. 

Dette medlem er ophavsmand/kvinde til nye tiltag i afdelingen. 

Ses som oftest smilende. Har udviklet et imponerende talesæt over tid, denne kompetence 

udvikles fortsat.  

Bliver enormt vred over når nogen ikke opfører sig ordentligt og med god stil. Især hvis de er 

gæster i anlægget. Her er vedkommende parat med en løftet finger, da ingen skal såre og håne 

hendes dygtige idrætsudøvere i deres træning. Kan til gengæld være meget gavmild med tildeling 

af baneplads ved behov. 

Skal oftest have forklaret reglerne når afdelingen har aktiviteter for instruktørerne, i særdeleshed 

når der holdes julehygge og konkurrencerne flyver. Det er vigtigt at alt er forklaret – også hvad 

man for eksempel bruger et ”kikkertsigte” til 

Byder ind der hvor der mangler hjælp, også selvom fritiden i forvejen er sparsom. 

Har næsten altid 2-3 kommentarer/indspark til emner der diskuteres drøftes i afdelingen Er utroligt 

vellidt og loyal. Er en fantastisk instruktør/træner og ikke mindst ven. 

Hjertelig tillykke med Jan Quaades mindelegat. 

 
 
 
 
 

 


