Bestyrelsesmøde d. 3. marts 2014 i Nordpilen kl. 19- 21.
Tilstede: Henrik Boesen, John Tripax, Søren Nielsen, Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Janne
Brunstedt, Runa Ulsøe, Linda Østberg
Fraværende: Asger Jensen, Per Tripax
Referent: Linda Østberg
Kagemedbringer: Gitte Krogh Madsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidst
3. Evaluering af generalforsamling
Gennemgang referat
4. Status for børnesatsning
5. Rekruttering i 2014 – Status, koordinering og ideer
6. Runde – Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter
a) Nyt fra DOF’s repræsetantskabmøde
b) Kredsløb 16. marts
c) Find vej 2014
d) SMUK 2014
e) Jagten
f) SMUK opfølgning – Projekt womens night trail
g) DM Sprint 2015
h) Nyt fra sekretæren
i) Nyt fra kassereren
7. Næste møde
8. Eventuelt
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 20. november 2013 blev godkendt uden yderligere kommentarer.
Søren sender referatet til Janne. Linda prøver at se, om der er nogle kommentarer på mail vedr. det
forrige referat fra oktober.
Referat fra 6. januar 2014 blev godkendt uden yderligere kommentarer.
3. Evaluering af generalforsamling
Referat fra den ordinære generalforsamling d. 6. februar 2014 blev godkendt uden yderligere
kommentarer.

Referat fra den ordinære generalforsamling i støtteforeningen d. 6. februar blev godkendt med en
enkelt korrektion.
Med henblik på budget 2015 henstilles det, at input hertil allerede skal foreligge i oktober, således
at der ikke skal foretages ændringer i sidste øjeblik.
Det var fint at høre indlæg fra København’s svømmeklub, selvom det ikke helt kan overføres til OKR
regi. Det er inspirerende at vide, at der er andre klubber, der også tør at stille krav. Det kan
konkluderes, at det er en god ide at få en oplægsholder udefra i forbindelse med
generalforsamlingen. Der var fint fremmøde.
4. Status for børnesatsning
John Tripax har meldt sig til at stå for dette. Den lidt større anlagte børnesatsning, Mini ORK, må
desværre opgives indtil videre. Da Mathilde Boesen ikke kunne afse tilstrækkelig tid til at være
medtovholder og gennemgående person, har John Tripax trukktet sit tilbud tilbage.
Istedet har John Tripax henvendt sig til Sct. Jørgens Skole. SFO’en vil gerne lave O-løb i SFO tiden.
Det er planen, at John Tripax kommer i SFO’en ved 3 tiden. De første to gange (d. 3. og 10. april)
kommer det til at foregå som et lille løb omkring skolen. Den tredje gang (d. 24. april) vil det foregå
omkring klubhuset.
Muligheden for at få en egentlig træner blev diskuteret.
Børnene kan få ungdomsfolderen udleveret. Kommunikationsudvalget kigger på evt. revision af
denne.
5. Rekruttering i 2014 – Status, koordinering og ideer
Michael foreslog, at vi ser på hvilke tilbud vi har og ser på, hvordan kan vi gøre det bedre.
Lørdagsløbene har opnået succes. Alle kender dem, og de er meget tilgængelige, måske lidt for
tilgængelige. Det skal forstås spledes, at lørdagsløb har lidt karakter af fitness, da det er fleksibelt
for folk. Til gengæld bevirker det måske også, at folk ikke kommer ind i klubben, da de kan trives
fint med blot at løbe om lørdagen . Deltagerbetalingen på lørdagsløb blev diskuteret. Hvis
deltagerbetalingen på lørdagsløb stiger, kan det måske lokke nogle folk ind i klubben.
Lørdagsløb foregår nu fra Boserupgaard 1 gang om måneden. Det er endnu svært at sige, om det
har haft en betydning.
Det blev foreslået, at vi reklamerer for lørdagsløb i Roskilde by. Derudover bør vi finde ud af, om vi
vil gøre noget for at få nye folk i skoven eller om vi vil gøre noget for at fastholde de medlemmer vi
har.
Det blev diskuteret, om vi istedet for at favne alle, når vi laver events/rekrutteringsløb hellere skal
forsøge at lave noget, der udfordrer/er hårdt/noget som ikke er for alle og enhver.
Kommunikation kan være vejen frem. Det er måske bedre at fremlægge O-sporten som en idræt
for de barske; en idræt, hvor man kan konkurrere med løbere fra andre lande og en idræt, hvor det
er muligt at komme på udlandsture, deltage i DM m.m.
Sammendrag v. Henrik: Rekruttering handler i høj grad om kommunikation. Henrik foreslog, at vi
får fat på en person, der kan sælge vores budskab. Michael vil kontakte sin kommunikationschef for
at få kontakter. Samtidig blev det bemærket, at den seneste find vej flyer for 2014 også ser
anderledes ud end den tidligere. Den slår på, at O-sport er sejt og udfordrende.
6. Runde: Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter
a) Nyt fra DOF’s repræsentantskabmøde lørdag

Fra DIF var det er indlæg, hvor sammenligning med kommercielle centre og foreninger blev
foretaget. I de kommercielle centre fokuseres der på produktet/aktiviteter.
Det blev også nævnt, at man skal fokusere noget mere på de udygtige – dem er der flest af. Vær
også opmærksom på at være mere selektiv – hvis noget ikke fungerer, så find på noget andet.
Michael: Der var naturligvis en det formalia. Ny formand for DOF blev Walter Rahbek fra Aalborg. t.
OK Øst’s forslag om differentierede afgifter til DOF blev vedtaget. Til de første 200 løbere til et løb
arbejdes med én afgift, mens der for de efterfølgende løbere arbejdes med en anden afgift.
b) Kredsløb d. 16. marts
Henrik orienterede om status på kredsløbet. Der er nogle ting, som er en smule bekymrende.
Parkeringsforholdene er ikke optimale. Oplagrings-pladsen til træ kan kun delvis bruges, da den er
opkørt. Muligvis kan vi anvende Kudskehusets P-plads.
Anne-Mette vil melde tilbage senere i dag om, hun vil lave børnebane.
Derudover har vi endnu ikke fået svar på, om vi kan få bivognen.
Præmier til de unge: Vi vil ikke tigge gaver hos løberen. Runa forslog istedet påskeæg.
c) Find Vej 2014 d. 5. april 2014
12-14 hjælpere har meldt sig. Michael står for Hvalsø delen, og Søren står for Roskilde delen.
Borgmesteren har meldt sin ankomst i Roskilde.
John Tripax har sendt info om arrangementet til alle skoler.
OKR skal beslutte, om vi skal lave reklame for arrangementet på Stændertorvet. Breddeudvalget/
Kommunikationsudvalget vil gerne, at vi laver reklamer for eventen på Stændertorvet. Vi prøver at
få fat på sponsorfrugt. Alternativt indkøbes frugt.
Gitte vil forsøge at rekruttere et par medlemmer til reklameindslaget på Stændertorvet ved næste
fællesspisning.
Det blev nævnt, at vi aldrig har fået de faste poster i Folkeparken ind på kort på OKR’s hjemmeside.
Søren kigger på dette.
d) SMUK 2014
Henrik skal ansøge kommunen vedr. brug af plænen foran Vikingeskibsmuseet. Denne har i
prinicippet ikke noget med Vikingeskibsmuseet at gøre, men det vil iflg. Søren være god skik at
informere Vikingeskibsmuseet om det planlagte arrangement.
e) Jagten
Vi har sagt nej til at stå for dette projekt, da vi konceptet ikke havde meget med O-løb at gøre.
f) SMUK opfølgning – Projekt womens night trail
Det skal erindres om, at vi skal planlægge dette inden SMUK.
g) DM Sprint 2015
Michael har prøvet at kontakte Anders m.h.p. detaljer omkring løbet. Vi bør have flyer klar til dette
års DM sprint.
h) Nyt fra sekretæren
OKR har modtaget en henvendelse fra Mødrehjælpen i Roskilde. De arrangerer en sommerlejr i
Boserup d. 28.-30. juli og vil høre, om vi kan hjælpe med at lave et orienteringsløb. Det blev

besluttet, at det vil vi gerne. Vi vil opfordre til, at de selv downloader kort og baner på vores
hjemmeside, så stiller vi en intruktør til rådighed. Linda kommunikerer dette videre til
Mødrehjælpens kontaktperson.
Følgende har meldt sig ud af klubben siden sidste møde: Lotte Andreasen, Stine Petersen og Søren
Jessen. Vi har dog også fået et nyt medlem, nemlig Line Hermansen.
i) Nyt fra kassereren
Kassereren var ikke til stede, derfor intet nyt.
7) Næste møde
Dette er planlagt til d. 7. april.
8) Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

