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Bestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2016 i Nordpilen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning
3. Beslutning om sponsoraftale for Andreas Boesen
4. Beslutning om sprintløb med Løberen i april
5. Drøfte engagement i skoleorientering og skoleaktiviteter
6. Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter
7. Beslutning om rammer for SMUK
8. Beslutte tema og forløb for klubudviklingsworkshop
9. Punkter til næste møde
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning

Michael følger op mht førstehjælpskursus.

Michael og Henrik har lykkedes med at finde en sekretær, mens der endnu ikke er fundet en ny
formand for kommunikationsudvalget.

3. Beslutning om sponsoraftale for Andreas Boesen

Henrik forlader mødet under behandlingen af dette punkt.

Andreas har sendt ansøgning om sponsorstøtte fra OKR. Han foreslår, som gengæld for støtten, at
holde indlæg om "konkurrencen". Bestyrelsen enedes om at foreslå hertil at tilføje f.eks. deltagelse i
Parkstafet eller bidrag til konkurrencer (hvilket har en PR-funktion). Bilag (f.eks. sko eller rejser) skal
sendes til Asger.Michael skriver til Andreas om ovennævnte.

4. Beslutning om sprintløb med Løberen i april

John vil gerne arrangere sprintløb i byen for Løberen, gerne en tirsdag. Kort for byområdet bør
opdateres. Der skal koordineres med Ane ift eventuelt at "overtage" den tirsdag hvor hun ellers er
sat på til at arrangere træning i Lejre.

http://www.okr.dk/index.html
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5. Drøfte engagement i skoleorientering og skoleaktiviteter

Henrik vil gerne gå ind i skoleorienteringsprojektet. Han kan til en start deltage i møde den 16. marts,
hvor kommunen har indkaldt foreninger og klubber til møde ift motion i skolen jf. den nye
folkeskolelov.

6. Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter

Til forårsweekenden den 9.-10. april kører Janne og Asger teamwork mht at lave baner. Michael laver
stævneorganisation, med fokus på ikke at stable en større organisation på benene end nødvendigt.

Bredde- og rekrutteringsudvalget arrangerer Find Vej dag igen lørdag den 30 april. Søren Nielsen er
ankermand støttet især af Caroline, Jørgen skaffer tilladelser og laver baner, mens Hanne P. afvikler
(med stræktidsprinter).

Til O-ringen er der p.t. kun 15 deltagere fra klubben.Michael hører de der endnu ikke har meldt
tilbage. Sorø og Køge høres inden de overskydende overnatningspladser afsættes til anden side.

7. Beslutning om rammer for SMUK

Adidas er ude som sponsor. Budget fra Ane var fremsendt på forhånd og viser, som eksempel, at med
1500 deltagere og en deltagerafgift på 160,- vil der kunne forventes ca. 40.000,- i overskud.

Bestyrelsen enedes om 160,- som årets deltagerafgift. Vi har udgifter som Hillerød ikke har, bl.a.
skilte og renovation (som vi skal betale kommunen for) og musikanlæg. Hillerød har desuden flere
sponsorindtægter end vi. Bestyrelsen vil spørge John om han vil påtage sig en indsats for at skaffe
sponsorer. Ane hører om Ebbe har adgang til målbanner. Ane sender ansøgning til kommunen. Ane
har ansøgt kommunen mht arrangementets afvikling.

Bestyrelsen tager senere på foråret stilling til det fysiske markedsføringsmateriale til løbet.

8. Beslutte tema og forløb for klubudviklingsworkshop

Problematikker og temaer blev drøftet indgående med Gert Nielsen fra DOF.Michael og Gert
forbereder et oplæg til hvorledes en klubaften kan arrangeres, med et godt mix af brainstorming og
medlemsinddragelse i processen på den ene side og afgrænsning og beslutninger på den anden side.

9. Punkter til næste møde

Ikke aftalt.

10. Eventuelt

De Grå Pantere kan uden problemer spørges om assistance til diverse arrangementer og gøremål.


