Bestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016 i Nordpilen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning
Terminsliste ØST – hvad vil vi byde ind med i 2017 (2018)
Klubudviklingsworkshop
Klubtur Sälen – Status
Forslag om flere klubmøder
Forslag om indkøb af en projektor
Hovedsponsor
Forslag om at kopiere HG’s familieprojekt
Nyt fra udvalgene og kommende arrangementer
Punkter til næste møde
Eventuelt

Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt, med tilføjelse af tilskud til DM Sprint (John).

2.

Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning

Asger rekvirerer børneattester vedr. medlemmer af UU. John fremsender navne og personnumre til
Asger. Attester skal indhentes for John T, John B, Jan F og Michael K
John & Caroline skal IKKE finde sponsor til Find Vej dagen.

3.

Terminsliste ØST – hvad vil vi byde ind med i 2017 (2018)

Muligheden for i 2017 at holde løb som det netop afholdte Skjoldungelandet holdes åben, men vi
søger ikke p.t. om et 2017-arrangement.
Michael vil opmuntre Hvalsø til at holde deres løb i Rørvig eller Kongsøre frem for i Valborup.
4.

Klubudviklingsworkshop

Invitation sendt ud, efter oplæg fra Gert Nielsen.
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5.

Klubtur Sälen – Status

17 tilmeldte, 36 pladser. Værelserne kan siges fra, mod gebyr, indtil 1½ måned før løbet.
Bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til i den kommende tid at spørge i andre klubber (Køge,
Holbæk og Sorø er blevet spurgt, uden svar).
Michael skriver på o-snak også.
6.

Forslag om flere klubmøder

Kunne f.eks. være opfølgning på træninger, oplæg fra medlemmers o-rejser, eller intro til condes.
Klubmøder kunne være enten tirsdage (i forlængelse af træning eller fællesspisning) eller torsdage.
Caroline prøver at skaffe brugt lærred fra skole. Hvis dette ikke lykkes, køber Michael hvidt
mørklægningsgardiner i IKEA.
Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde, den 2. maj.

7.

Forslag om indkøb af en projektor

Janne har projektor der kan lånes af klubben.

8.

Hovedsponsor

Sparekassen Sjælland sponsorat er ved at tørre ud. Det drøftedes hvorledes der evt. kunne skaffes ny
sponsor, men der savne en ildsjæl fra klubben, som kan være primus motor.

9.

Forslag om at kopiere HG’s familieprojekt

HG har haft meget stor succes med familieprojektet.
Det kunne overvejes at lave mere fra Boserupgård (midt i skoven, og med strålende både uden- og
indendørs faciliteter). Lørdagsløb burde måske også omdøbes til et både nyt og et mere
selvforklarende og tiltrækkende navn.
Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde, den 2. maj.

10.

Nyt fra udvalgene og kommende arrangementer

a) Find Vej dagen 2016:
Find Vej dag lørdag den 30. april: Søren N. er tovholder og rekrutterer mandskab, Jørgen skaffer
tilladelser, John står for børnebane og Hanne M. sørger for kommunikation. Der er sat opslag ud på
biblioteket og i Løberen, endvidere er spejdere kontaktet. Roskilde Motion er ved at blive kontaktet,

2

vi vil bede dem gøre opmærksom på dagen. Vi bør snarest få opslag på okr.dk om dagen (Hanne M.).
Flyers vil blive uddelt ved arrangementet for Løberen tirsdag den 19., dvs. 1½ uge før Find Vej dagen.
John påpeger at åbningsfest af Stændertorvet finder sted samme dag.
BU besluttede ikke at dukke op på Stændertorvet. Klubben har ikke søgt om tilladelse, kan ikke nå
det – desuden vurderede BU, at det ikke vil give mening at være tilstede på Stændertorvet i forhold
til at få folk til at komme til find Vej-dagen i Folkeparken. Desuden er der heller ikke noget materiale
at dele ud af.
b) Naturløb
Der kommer årligt masser af børn til naturløbet – ca. 400 – men det fører ikke til nye unge
medlemmer. En idé kunne være at "udtage" til det følgende lørdagsløb. Det næste løber af stablen
11. maj.
Janne arrangerer den 18. maj løb for JUMP (Kommunal aktivitet for unge mellem 18 og 24 år). Det
bliver på faste poster.
c) SMUK
Der er søgt om tilskud fra kommunen. T-shirts er bestilt, denne gang fra Craft.
OKR har modtaget afslag på ansøgning om økonomisk støtte fra kommunen.
d) Klubtur Sverige
Klubtur foregår den 23.-25. september. Klubben har lagt billet ind på en hytte ved Hässleholm.
e) Trail-o
f) Natcup
Vi skal ikke arrangere til efteråret, men først til januar 2017.
g) Danish Spring 2018
Skal afholdes i Ny Tolstrup. Henrik og Jytte er stævneledere.
h) Skoleorientering
Henrik har været til møde afholdt af kommunens idrætsforvaltning, med ca. 10 foreninger og
sportsklubber. Forvaltningen pointerede at skoler næppe vil kaste sig over ethvert initiativ – det
kræver hårdt arbejde af klubben, f.eks. til korttegning, opsætning af faste poster og kommunikation.
Den 19. april - samme dag som vort arrangement for Løberen - afholdes næste møde, nu også med
politikere.
Eliteudvalget:
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Tisvilde og Farum har trukket sig ud af Copenhagen O. Tilbage er Allerød, OK Øst, Søllerød, Ballerup
samt os. Der er afholdt generalforsamling i Cph O, Martin LK har deltaget, men har ikke nået at
melde tilbage til John endnu. John mener at det er vigtigt at Cph O bliver ved med at tilbyde de unge
ture til udlandet (såsom Tiomila).
Materialeudvalget:
Målbanneret er mistet ifm DM Sprint. Michael vil undersøge om der kan indkøbes beachflag i stedet
for.

11.

Punkter til næste møde

Næste møde er mandag den 2. maj 2016 kl. 19.

12.

Eventuelt

Naturens dag ligger oveni DM, så vi kan ikke bidrage.
BU lægger billet ind på et arrangement i september.
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