
 

 

Bestyrelsesmøde d. 12.12.2013 hos Michael Leth Jess kl. 19- 21. 

Tilstede: Henrik Boesen, John Tripax, Asger Jensen, Søren Nielsen, Michael Leth Jess, Linda Østberg, Runa 

Ulsø, Gitte Krogh Madsen 

Fraværende: John Blaase  

Referent: Linda Østberg 

 

Dagsorden: 

1. Budget 2014 

2. DOF Akademiet 

3. Vikingesporet 

4. Naturløb, DOF 

5. Jagten  ( i forbindelse med Golden Days) 

6. Eventuelt 

 

1) Budget 2014 

Asger gennemgik regnskabet for 2013 med henblik på budgettet for 2014. 

 

Her skal kun nævnes et udpluk af de kommentarer, der var fra Asger: 

Indtægter: 

Kontingentindtagter har været  84.000 kr. for 2013. Der var budgetteret med 80.000 kr, da der altid er 

nogle, der ikke betaler. 

Løbsindtagter: Her var der budgetteret med 20.000 kr., og det er vi også meget tæt på.  

Kommunale tilskud: Dette  er gået en smule nedad.   

Øvrige indtægter: SI udlån, Salg af kort: Dette har bidraget med en pæn indtagt.  

Sponsorer er ogsaa på plads. Dibs/Dankort er flyttet over i støtteforeningen.  

Overskud på Smuk var ca. 70.000 kr.  

 

Udgifter: 

Fælleesudgifter: Disse har generelt været lavere end sidste år.  

Der er endnu ikke købt førstehjælspudstyr.  

Eliteafd.: ESR konti bør ikke indgå i OKR’s regnskab. Det blev diskuteret, om elite senior løbere skal have 

betalt start afgift til DM’er. Vi bør også overveje, hvordan øvrige unge seniorer skal støttes. 

Ungdomafdelingen: Ca. 16.000 kr. er anvendt som løbstilskud. Der er i 2013 ikke brugt penge på 

svømning og andre sociale ting,  

Materiel: Der er i løbet af 2013 købt en del udstyr, hvilket forklarer de højere udgifter i 2013. 

Lokaleudgifter: Vores udgifter hertil har været noget høere i 2013, dels p.g.a. øgede forsikringsudgifter. 

Der er ikke anvendt penge til vedligeholdelse. Køkkenprojektet er endnu ikke helt færdigt; der mangler 

lidt maling.  

 

Alt i alt kan det konkluderes, at driften balancerer. 

 

Budget for 2014: Input fra diverse udvalg blev gennemgaaet. 



Det blev diskuteret, at det ville være godt, hvis budgettet afspejler organisationen. Vi skal have et nyt 

regnskabsprogram fra 2014 så derfor er det vigtigt, at den kontoplan, der bliver lagt ind er korrekt.  

Oplæg til ny kontoplan blev gennemgået v. Asger. Det er besluttet, at vi fortsætter med denne model.  

Der laves evt. mindre justeringer. 

Asger laver udkast til budget ud fra input fra udvalgene samt fremskriver udgifter i forhold til i år. Vi vil 

gerne sætte flere penge af til ungdommen og vil også gerne lave flere tiltag for eliten samt have flere  

klubture. 

Generalforsamling: Meld tilbage til Henrik omkring genopstilling for de, der er på valg i år. 

Oplægsholder til generalforsamling er booket (fra Københavns Svømmeklub) 

 

2) DOF akademiet.  

Dette afholdes på Fyn d. 25. Januar 2014. OKR vil gerne betale deltagerafgiften for evt. 

interesserede.  

 

3) Vikingesporet 

Der er en 1/2 marathon i Roskilde og omegn på vej. En privatperson har henvendt sig til OKR og 

forespurgt, om vi kan stille med hjælpere til dette arrangement. Det foregår d. 27. April 2014. DM 

Sprint og Ultralang ligger i samme weekend.  Derfor besluttes det at sige nej til denne forespørgsel.   

 

4) Naturløb  

Ungdomsudvalget drøfter dette på mandag d. 16. December 2013.    

 

5) Jagten 

Golden Days inkluderer også Sagnlandet Lejre. Det er planen, at “Jagten” skal foregå d. 23. Maj i 

Sagnlandet Lejre. Sagnlandet Lejre vil ikke afvise, at vi fremover vil kunne bruge området til 

træningsløb, VTR løb m.v. Der blev besluttet, at vi gerne vil høre mere om dette arrangement. 

 

6) Eventuelt 

Ane er blevet bedt om at tage stilling vedr. antal deltagere til næste års SMUK løb. Michael følger 

op med Ane, for at høre, hvad hun har meldt tilbage til Løberen.  

D. 31. Marts er der fest i Roskilde hallerne, hvor Danmarskmestrene bl.a. hyldes. John sender 

indbydelsen til Henrik Boesen.  

Kredsløb d. 16. Marts 2014: Dette er endnu ikke på O-service. Der er pt. ingen stævneleder. 

Michael sørger for, at det kommer på O-service. 

Lørdagsløb: Naturskolen i Boserup har indvilliget i at vedligeholde vore røde pæle. Hver d. 1. Lørdag 

i måneden vil starten gå herfra. Mogens sørger for at ændre kortene i henhold hertil. 

 

Næste møde: d. 6.1. 2013 

 Kagemedbringer: Per Tripax 


