Generalforsamling for NASP d. 30 januar 2013
Fremmødte – Solfrida Larsen, Christian Wennecke, Nukannguaq Reimer, Dorthe
Petersen, Petrine Nielsen, Anne-Katrine Andersen
Valg af dirigent
– Christian
Valg af referent
– Anne-Katrine
Generalforsamlingen er indkaldt via Facebook og mail på mailingliste den 16 jan.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Bestyrelsens beretning om det foregående år:
3 x sneorientering ved golfklubben – ok – Christian vil gerne fortsætte med dette
Maj nuan’ – 3 løb – ikke så mange løbere kom – måske organisationen omkring dette
håber på ’gør maj sund’ kommer op at stå igen. SI udstyr blev afprøvet.
O-fest – mobile stævnecenter – høj standard taget i betragtning hvor få folk der er i
klubben. Folk udefra er rigtig glade for det. De fleste har vi stadig kontakt med. De få
der kommer får virkelig en stor oplevelse.
I forbindelse med træning mistede vi 3 tidsenheder på en dag. 1 fundet og 2 nye er
købt til erstatning. Mistet 1 chip til et barn – har ikke bedt om erstatning.
Tidsenhederne kostede 1500 kr, vi besluttede at vi bruger dem ikke til træning inde i
byen kun til konkurrence. Der var vagt på til o-fest ved udsatte poster. Og ellers
spændes de fast med strip.
Succes med samarbejde med Island og Færøerne. Kort i påsken og NATLOC. Positiv
og omtale- 50 har meldt sig til o-løb (FAR-O) på Færøerne i 2013. Spændende at se
om atlektikklubben på Færøerne kan løfte opgaven.
September løb blev der snakket om, men aflyst og ingen tilmeldte.
Kort tegnet, med besøg fra Italien, nord for lille Malene (Quassussuaq Tunua) dels
instruerede i kort tegning- det førte med forhøjet standard. Dorte og fm på den anden
side af lille malene om cirkussøen. Meget detaljeret kort
Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt, efter forklaring af nye støttemidler fra NORA.
NORA (Nordisk Atlantsamarbejde) har bevilget 110.000 kr. til at udvikle NATLOC.
Oriterings turisme samarbejdsprojekt.
Forelæggelse af næste års budget. Tage udgangspunkt i budgettet fra i år.
Der satses på følgende aktiviteter:

1.
2.
3.
4.

sneorientering
3 løb i maj
nuuk ofest
aventurerace august slut, start september. 20 deltagende 10 – tomandshold.
Søge gif, kommune. Betale foreningerne til det arbejde der skal udføres
5. Træning.
Der er intet behov/ingen planer om at købe nyt udstyr. Udover bannerflag start/mål.
Lidt uklart om der skal være korttegningsmission til færørerne. Det forventes at vi
skal hjælpe med afvikling af stævnet igen.
Møde i næste måned. De 3 klubber i Holte. Stiftende møde for en NATLOC kommite.
Dansk distributør af SI udstyr til undervisning. Snakke om at afvikling af
arrangementet
Inden nuuk ofest
Nyt sprint kort i sydlige del af nuuk bruges til nuuk ofest
Korttegningsplan for efteråret – det mest interressante at tegne på nordlandet. Dorthe
taler om en ø på ved nordlandet som ville egne sig til oløb. Der bliver diskuteret
logistik
Ikke indkommet nogen skriftelige forslag
Fastlægge budget – det gør bestyrelsen
Kontingent uændret
Formand – Christian – ingen andre stiller op
Kasser – Anne-Katrine har valgt at trække sig – Dorthe vælges med akklammation
Valg af suppleanter bliver udsat pga. der ikke er flere fremmødte
Valg af revisor – Petrine
Christina Dahl Malmstrup bliver spurgt om revisorsuppleant.

