Bestyrelsesmøde mandag d. 2. maj 2016 i Nordpilen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning
Klubudviklingsworkshop - opfølgning
Flere klubmøder
Videreføring af fliseprojekt v. Grå Pantere
Nyt fra udvalgene, budgetopfølgning og kommende arrangementer
Punkter til næste møde
Eventuelt

Afbud: Jørgen, Runa
Referent: Henrik
1.

Godkendelse af dagsorden
John ønskede tilføjet punkt 7) om arbejde for sponsor til OKR

2.

Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning
a)
Bilag 2-1: Udkast til referat
En del tilføjelser blev foretaget – læs det endelige referat, som herefter blev godkendt

3.

Klubudviklingsworkshop – opfølgning
Bilag 3-1: Referat fra workshop
a)
Gruppering af forslag.
b)
Hvilke bør umiddelbart iværksættes?
c)
Arbejdsgrupper?
d)
Tidsplan?

Bestyrelsen brainstormede muligheder på baggrund af de mange input fra udviklingsaftenen den 26. april (se
vedhæftede bilag med referat fra dén aften). På baggrund af snakken besluttede bestyrelsen
a)
Der arbejdes videre med et rekrutteringsprojekt, der tager udgangspunkt i Boserupgård og
Boserupløbene. De er nu omdøbt til det mere retvisende og fængende " Familie- og
Motionsorientering". Er rettet på Hjemmesiden (altså, vi fravælger at bruge klubhuset som
base for nye tiltag)

b)

c)
d)

De nye aktiviteter skal foregå om lørdagen (det foreslåede alternativ at flytte aktiviteterne
til om søndagen blev fravalgt ud fra en vurdering af ressourcer og det faktum, at lørdagen i
forvejen er kendt i byen som dagen, hvor der foregår noget i skoven. Skulle lørdagen vise sig
at være en dårlig dag, kan der skiftes til søndag, men giv lørdagen en chance
Nye rekrutteringsaktiviteter, og
Markedsføring af disse overlades til en gruppe af interesserede medlemmer. Henrik bliver
tovholderfor denne gruppe. Der indkaldes til møde i gruppen, hvor alle er velkomne til at
være med – under respekt for vedtagelserne a) og b) Aktiviteter forventes igangsat fra
medio august 2016.

Michael vil undersøge, om der er fondspenge at hente til indkøb af SI-udstyr til brug ved disse
familiemotionsarrangementer.
På baggrund af input fra klubudviklingsaftenen drøftede bestyrelsen endvidere ”Fastholdelse” af nuværende
medlemmer. En række enkeltpunkter blev vendt: manglende ungdomstræning, manglende organiseret træning
i det hele taget, superlørdage, løbetræning og vintergymnastik, fællesspisning, flere klubmøder, fokus på
kalenderplanlagte aktiviteter mindst et halvt år frem, herunder fastlæggelse af klub- og påsketure, mere synlig
struktur på klubbens aktiviteter, kalender opgradeing til google, smartphones etc., nemmere adgang til SIudstyr til træningsaftener samt forslag om weekendarrangement for nybegyndere.
Der blev ikke iværksat nogen konkret aktivitet på baggrund af drøftelsen af ovenstående punkter.
4.

Flere klubmøder
John foreslår, at der kommer mere gang i klubaftenen-aktiviteter, både efter f.eks.
tirsdagstræningen og evt. også på andre tidspunkter, både for det orienteringsmæssige og det
sociale. Dette kan også ses som en fastholdelsesmulighed.
Klubmøder kunne være enten tirsdage eller torsdage.

5.

Beslutning om at fliseprojekt videreføres af de grå pantere
a)
Bilag 5-1: Overslag fra Ole Bøggild
De grå pantere har fremsendt en flot gennemarbejdet skitse for fliselægning ved huset – et
projekt, som kan gøre området foran klubhuset tiltrængt kønnere. Beløbet på godt kr. 8.000,blev bevilget, selv om det ikke er budgetlagt for året 2016. Et foreslået plantning af et mindre
træ på området blev dog pillet ud af projektet.

6.

Nyt fra udvalgene, budgetopfølgning og kommende arrangementer
a)
Find Vej Dagen 2016
b)
Naturløb
c)
Roskilde 3-dages
d)
SMUK
e)
Klubtur Sverige
f)
Trail-O
g)
NatCup 25. januar 2017
h)
Danish Spring 2018

7.
8.

Sponsor til OKR
Punkter til næste møde

9.

Eventuelt
Casper Lindemann har forespurgt vedr. evt. flere Find vej- projekter / nye nær- / skolekort.
Klubben er interesseret i evt. nye projekter. Naturligvis efter aftale
Han vil gerne tegne kort til skoler og Find Vej-projekter.
Han er i øjeblikket selv gået i gang med fire projekter.
Karlstrup Nyskov og Tølløse skov samt Find vej- projekter for Benløse skole og Ishøj
Naturskole.

