Referat af Bestyrelsesmøde
Mandag d. 7. Januar 2013 i Nordpilen
Kagemedbringer: Michael
Afbud: Per Tripax
Referent: Linda
Dato: 20. januar 2013
1) Godkendelse af dagsorden:
Tilføjet RIU fest under nyt fra udvalgene
2) Godkendelse af referat fra sidst:
Referat godkendt med en enkelt tilføjelse omkring klubbens økonomi.
3) Generalforsamling og budget for 2013
a) Status for forberedelse og personvalg
De fleste udvalg har udfærdiget deres bidrag til årsberetningen.
Den kronologiske rækkefølge af procedurer i forbindelse med generalforsamlingen blev diskuteret.
Der var enighed om, at revisionen af regnskabet bør ske før det fremlægges i Nordpilen (d.
14.01.2013).
Kassererposten: Der er endnu ingen, der har sagt ja til at påtage sig denne opgave. Michael prøver
at tage kontakt til potentielle kandidater.
Heller ingen kandidater har sagt ja til at overtage posten som formand fro TRU. Ligeledes er der
endnu ikke fundet nogen kandidat til ledelse af SMUK løbet. Claus R. prøver at kontakte et par
kandidater både med hensyn til TRU formandsposten og SMUK løbet.
Formandens årsberetning skal være færdig senest d. 14.01.2013.
Trine vil gerne være dirigent.
b) Gennemgang af budgetforslag og revideret regnskab
Budgetforslag for 2013 og regnskab for 2012 blev gennemgået.
I budgettet for 2013 er 15. 000 kr. lagt ind til ungdomsarbejde/rekruttering. Der er ikke lagt fliser til
indkørsel ind i budgettet. Klubben foretrækker at vægte køkkenprojektet højere end

flisebelægning. Støtteforeningens bidrag til OKR blev diskuteret. Det blev efterfølgende besluttet
at inkludere fliselægning i budgettet.
Generelt er de basale driftsopgaver i overensstemmelse med vores indtægter.
c) Bestyrelsens forslag – drøftelse af eventuelle offensive forslag til generalforsamlingen
Michael fremlagde tanker om rekruttering på ungdomssiden (rekruttering af de 6-10 årige). Tisvilde og
Søllerød har stor succes med dette. Det er vigtigt at vi lærer af erfaringen heraf. Ungdomsudvalget
indvilligede i at påtage sig denne opgave.
Afviklingen af træningen blev diskuteret, herunder at man godt kan inddrage andre medlemmer i
dette arbejde. Måske skal der laves en træningsplan for en længere periode.
Der var enighed om, at det er ok at arbejde med 2 grupper af ungdomsløbere : de mindste (6-10 årige)
samt de ældste + de voksne.
Bestyrelsens konklusion munder derfor ud i følgende 2 målsætninger:
1) Aktivering af flere medlemmer til diverse aktiviteter
2) Flere små børn i klubben (6-10 årige).
Formanden vil præsentere disse visioner ved generalforsamlingen.
3) Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter
a) Natcup d. 9. januar 2013
Nat cup løbes i Boserup. Der er styr på bemandingen.
b) KUM 2013 11.-12. maj 2013
I KUM weekenden var der oprindeligt planlagt Juniorsamling. Juniortrænerne har nu flyttet denne
træningssamling.
Der er intet nyt om, hvad der forventes af OKR.
c) Klubaftener
Der har været afholdt et par aftener med introduktion til de mere tekniske dele af o-løb. Kun intro til
brug af Garmin ur mangler.
d) Find vej 2013
Ved Find vej 2013 (d. 13. april) er hensigten at opnå de 6-10 åriges interesse for o-sporten. Søren vil
skrive til borgmesteren omarrangementet, mens Michael skriver til Per Munch (Politiken journalist) for
at skabe opmærksomhed om begivenheden.
Markedsføringen af Find vej dagen vil ligesom sidste år foregå i samarbejde med
kommunikationsudvalget.

Ligesom sidste år vil arrangementet foregå i Folkeparken. I forbindelse med Find vej dagen afholdes
samtidig Skolemesterskaber i o-løb. De der finder flest poster, vinder.
e) SMUK løb 2013
SMUK løbet er planlagt til tirsdag d. 3/9. OKR har overvejet at lave en 10 km rute.
f)

Nyt fra udvalgene
Eliteudvalget: Den 1. februar afholder Roskilde Idræts Union den årlige hædring af medaljevindere
ved DM, NM, EM, VM og OL. OK Roskilde har medlemmer, der vil blive hyldet her.
Den 2. februar afholdes et tilsvarende arrangement for løbere under 12 år. Alle ungdomsløbere
indbydes hertil.
Ungdomsudvalget: Det årlige naturløb (for skoler) er planlagt til d. 15. maj og vil foregå i Roskilde
Ring.
Kommunikationsudvalget: Intet nyt

4)

Næste møde og godkendelse af OKR kalender
Dato for næste møde aftales efter generalforsamlingen.
OKR kalenderen for 2013 blev godkendt.

5)

Eventuelt
OKR har besluttet at samle ind ved den kommende Danmarks indsamling og vil have
indsamlingsbøsser stående i forbindelse med lørdagsløbene i perioden op til
Danmarksindsamlingen. Lige nu mangler vi dog at få disse indsamlingsbøsser.
Det blev i forbindelse med indsamlingen diskuteret, om også indtægter fra lørdagsløbene i samme
periode skulle doneres til Danmarksindsamlingen. Det blev besluttet at gøre dette.
John Tripax: Ved DM på Fanø har 16-17 personer pt. meldt sig til overnatning. Der er plads til
flere.

