Bestyrelsesmøde d. 11. januar kl. 19.30 - 21.30
Tilstede: Michael Leth Jess, Linda Østberg, Asger Jensen, John Tripax, Gitte Krogh Madsen, Per Tripax, Janne
Brunstedt, Caroline van Bronswijk, Henrik Boesen, Runa Ulsøe
Referent: Linda Østberg
Kagemedbringer: Michael
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 7 e) Samarbejdet med Roskilde Handelsskole – Baltic
Outdoor Recreation.
2) Godkendelse af referater fra sidst og opfølgning fra sidste møde
Referatet blev godkendt med få korrektioner. Det blev desuden foreslået, at vi fremover skiver actions ind i
referatet, så man ikke længere skal flere referater tilbage for at følge op på uafsluttede opgaver. Dette
iværksættes fra d.d..
Opfølgning på udeståender fra tidligere afholdte møder
Møde d. 7. december 2015: Ingen udeståender
Møde d. 21. september 2015:
Pkt. 7 e) Invitation til Nacup i Himmelev d. 27. januar er lagt på O-service til.
Pkt. 9 1) Børneattester på relevante personer: Runa tager dette op i Ungdomsudvalget på det næste møde.
Dette pkt. er stadig åbent.
 Action #1: Runa tager initiativ til, at der indhentes børneattester på alle relevante personer.
Pkt. 9 3) Førstehjælpskursus ved RIU: Michael mangler at undersøge, hvorvidt RIU udbyder kurser i
førstehjælp.
 Action #2: Michael undersøger, hvorvidt RIU udbyder kurser i førstehjælp. (7/3: RIU spurgt, endnu ingen
svar)
Opfølgning på udeståender fra møde d. 24. august 2015:
Pkt. 4: Orienteringsløb i folkeskolen. Asger læser korrektur på Henrik’s forslag. Henrik lægger også en form
for link/reklame for OKR ind her. Henrik tager kontakt med Gert/Erling omkring, hvilke tanker de har
gjort sig om skole O-løb.
Action #3: Janne og John T. laver en lærervejledning. (7/3: OK, klar til hjemmesiden)

3) Regnskab 2015 – Budget for 2016. 2. gennemgang v. Asger
Regnskabet for 2015 viser, at vi har et overskud på 21.337 kr. D.v.s. der er luft til at afholde forskellige
aktiviteter, og budgettet for 2016 behøver ikke at være så stramt. Mindre korrektioner på budgettet blev
foretaget, hvilket resulterer i et underskud på 51.410 kr. Set i lyset af et overskud i år på ca. 20.000 kr.,
vurderes budgettet at være et optimistisk bud.
4) Generalforsamlingen
Plan for generalforsamlingen
Udvalgene sender input til formanden omkring årets gang. Deadline er senest lørdag d. 16. januar kl. 12.
Action #4: Henrik sender indkaldelse til Janne, som lægger denne på hjemmesiden. Ordstyrer skal vælges.
Der er pt. ingen emner til kommunikation og sekretærpost.
Action #5: Michael og Henrik prøver at snakke sammen mhp. at finde eventuelle kandidater.
Der var forslag om at diskutere klubbens fremtid og aktiviteter under eventuelt på generalforsamlingen.
Alternativet er at gøre dette under den planlagte klubudviklingsdag. Det vurderes, at dette emne ligger tæt
op af klubudvikling, og derfor naturligt hører til her.
5) Danish Spring 2018
Vi har modtaget en henvendelse fra OK Øst om, hvorvidt OKR kunne være interesseret i at afholde Danish
Spring 2018.
Michael har endnu ikke set økonomien på de tidligere afholdte stævner. I 2015 var det det 3. største løb i
Danmark med 2295 starter.
Michael har forespurgt OK Sorø, hvorvidt de kan lave sprint arrangementet. Stævneplads kan være ved Ny
Tolstrup Sognegård, hvor vi så slipper for at leje toiletter.
Det er aftalt, at vi først skal se tal for økonomien, før vi siger ja.

6) Klubudviklingsworkshop i OK Roskilde. Hvornår? Hvordan?
a) Vi har modtaget en henvendelse fra DOF omkring tilbud om at deltage i et klubudviklingsprojekt. Det planlægges, at dette afholdes som en klubudviklingsworkshop med bestyrelsen.
Der satses på at finde en dag i løbet af foråret.

7) Runde: Nyt fra udvalgene
a) Politiløb forløber på onsdag d. 13. januar fra Boserupgård med 25 deltagere.
b) Natcup
Per er kommet til skade og skal opereres 2 dage før Natcup. Mogens Hald har overtaget opgaven med start,
mål, indtagelse af poster. Michael tager sig af skole og køkken.
c) Forårsweekend – Vil vi anvende SIAC (berøringsfrie poster)
Vi har modtaget et tilbud om at kunne anvende berøringsfrie poster i forbindelse med Forårsweekenden. Vi
vil foreslå, at de kan bruges til mix sprint ved DM sprint. Alternativt forslag er at snakke med Claus og Claus,
hvorvidt de kan bruges til MTBO løb.
Vi vil gerne anvende et system, som vi kender til forårsweekenden.

d) Find Vej 2016
Breddeudvalget har møde om 2 dage. Det har været på tale at flytte løbet til Boserup. Ulempen er, at vi
ikke er helt så synlige ifht. afholdelse i byen. Det blev aftalt, at udvalget bestemmer, hvor Find Vej dag
afholdes. Annoncering af Find Vej Dag: Dette diskuteres på efterfølgende bestyrelsesmøder.
Henrik foreslog at bruge energien på nogle få skoleklasser i forbindelse med Find Vej Dag.
Sponsor v. John Tripax: Sparekassen Sjælland vil gerne være sponsor på Find Vej/Naturløb. Eks. i form af
reklamer/annoncer i avisen. Det skal bruges som udvikling af borgernes sundhed. Det skal undersøges med
DOF, hvad der er tilladt i fht. sponsorer og Find Vej dag.
Action #6: John og Caroline snakker sammen om sponsorløsning i forbindelse med Find Vej dag.
UU:
Naturløb afholdes d. 11. maj 2016 for 4.-6. klassetrin
Sekretær:
Tre nye medlemmer er kommet til – det skal dog lige undersøges, hvorvidt det for de to nye medlemmer er
oprigtig ment, idet de ikke bor lige i nærheden af Roskilde, og der er andre O-klubber tættere på.
Elite:
Primo november 2015 offentliggjorde forbundets Eliteudvalg et "Justeret talentudviklings-arbejde" i DOF
udarbejdet af landstrænerne. Først da fik de forskellige TC Styregrupper besked om planerne.
I forarbejdet havde man spurgt en udvalgt gruppe relevante medlemmer af forbundet om at komme med
kommentarer til planen. Navnene på disse personer blev offentliggjort, men deres kommentarer er ikke
offentliggjort. Hele styregruppen i TC Sjælland finder denne fremgangsmåde underlig og ikke særlig
transparent.
Den nye plan skulle træde i kraft d 1. jan 2016 med mulighed for en overgangsordning.
Landstrænerteamet og Eliteudvalget havde lovet at mødes med styregrupperne til en dabat og afklaring
inden d. 1. jan.
TC Sjællands styregruppe mødte landstræner Lars Lindstrøm, formanden for DOF´s Eliteudvalg og
forbundets direktør kort før jul, men på det tidspunkt var alt nærmest afgjort.
Det eneste, vi fik igennem, var en overgangsordning for de unge talenter, der bliver 14 år i 2016. De havde
regnet med at kunne blive optaget i 2016, men efter de nye regler, ændres optagelsesreglen til det år, man
bliver 15 og her aftalte vi, de kan starte sommeren 2016.
I øvrigt føler TC Sjælland, at landstrænereteamet mener, centrenes arbejde og resultat er blevet dårligere
og nu vil landstrænerteamet have mere "hånd i hanke" med alle TC.
TC har ikke fået noget regulært svar på spørgsmål om dette.
Kommunikation: Der afholdes kursus i kommunikation: Brug af Facebook. Det løber over de næste 3
mandage i OK Øst. Der er pt. ingen fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage.

e) Baltic Outdoor Recreation (samarbejde med Roskilde Handelsskole)
Vi har ansøgt om at komme med i projektet. Hvis vi kommer med i projektet har vi forpligtet os til at
deltage i nogle seminarer.
8) Kommende møder – fastlæggelse af klubtur

Iht. fremsendt kalender.
Bud på klubtur er d. 13.-14. august, Lund: 16.-17. april, Häsleholm d.24.-25. september.

Det besluttes at lave klubtur d.24.-25. september.
Action #6: Michael beder Ane om at kontakte vandrerhjemmet ved Häsleholm. (7/3: er booked)
Derudover var der forslag om klubtur til Haderslev/Rømø d. 22.-24. april. Ane har booket overnatning i
forbindelse hermed.
9) Eventuelt
Næste møde er d. 7. marts 2016.
RIU fest: Til info kan det oplyses, at RIU er langt bagud med at definere, hvem der indbydes som
hædersgæst.
Vi har modtaget en henvendelse fra atletikklubben Roar om, hvorvidt OKR og atletikklubben Roar vil lave et
fælles arrangement eks. lysløb i forb. med Roskildenatten. Vi har ikke aftalt noget endnu.
Asger fremførte, at det er en god idé at have et godt samarbejde med Roar set i fht. kommunen og andre
udefrakommende aktører (kommercielle aktører). Der er desuden tilbud om, at vi kan deltage i løbetræning
sammen med Roar.

