Bestyrelsesmøde d. 13. april 2015 i Nordpilen kl. 19- 21
Tilstede: Henrik Boesen, Michael Leth Jess, Linda Østberg, Asger Jensen, John Tripax, Gitte Krogh Madsen,
Per Tripax, Janne Brunstedt, Caroline van Bronswijk
Afbud: Runa Ulsøe
Referent: Linda Østberg
Kagemedbringer: Michael Leth Jess
1) Godkendelse af dagsorden
Michael’s intention er at dagsorden udsendes 1 uge før mødet så bestyrelsen kan nå at komme med
input/kommentarer. Der var ikke modtaget yderligere input til den oprindelige dagsorden.
2) Godkendelse af referater fra sidst og opfølgning fra sidste møde
Henrik har taget referat fra sidste møde 9. marts, men pt. er de tilhørende noter ikke til at finde.
Michael og Henrik prøver i fællesskab at genskabe referatet fra 9. marts. Bl.a. indeholder referatet flg.
emner: Roskilde revanchen dagen før Jættemilen– Michael arbejder videre med dette, Sct. Hans løb Morten har besluttet at lave det i Særløse.
Referat fra 8. januar – Her var Henrik referent, men korrektioner til referatet er endnu ikke foretaget.
Der skal tilføjes, at vi har modtaget tilbud på ny forsikring, men det kan ikke matche vor nuværende
ordning.
Referat fra 8. december – Dette omhandlede primært forberedelse til generalforsamlingen, og vi er
enige om, at der ikke kræves et referat fra dette møde.
3) Deltagelse i sponsormodellen KlubLiv Danmark
Vi har modtaget en henvendelse fra forbundet om, at hvorvidt vi vil være med i denne ordning. Der er
tale om mikro sponsorater, hvor man kan koble brugen af sit Dankort op på og hermed støtte den
idrætsforening, som man selv vælger. I vores øjne svarer det til det koncept, som OK Benzin har/havde.
For klubben vil der ikke være nogen omkostninger forbundet med denne ordning.
Det er besluttet, at vi læser betingelserne grundigt igennem og tager beslutningen op til diskussion om
3 måneder.
4) Terminslisten 2016
a) Kredsløb o lign.
b) Terminsliste 2016 og terminsliste kalender 2016
Datoerne i det fremsendte Xcel ark passer ikke med O-service.
Der er en del divisionsmatcher ledige i 2016, som vi kunne byde ind på. Der er ingen DM’er i 16; i 17 er
DM nat ledig; DM hold i 18 kunne også være en mulighed.
Vi blev enige om at byde ind på DM i hold i 2018. Asger foreslog, at vi bruger en af de små skove i
Odsherred.

I 2016 blev det besluttet at vi vil byde ind på en 3.-6. divisionsmatch d. 17/4 2016., alternativt 25/9
op/ned 3.-6. division.
I 2017 er der endnu ikke udbudt divisionsmatcher, så der må afvente lidt.
Michael har efterfølgende budt ind på vore ønsker – alt var optaget. Vi har derefter budt ind på en 3.-6øst divisionsmatch d. 21. august i 2016. Denne er muligvis ledig, men Østkredsen mangler dog at få svar
fra en anden interesseret klub først.
Det blev kort diskuteret, hvorvidt vi skulle indføre et åbent Roskilde 3-dages med put and run, hvis
deltagerantallet ikke har nogen betydning. Det blev besluttet, at vi bibeholder Roskilde 3-dages som vi
kender det.
Hvis MTBO folkene vil lave noget, så må vi hjælpe dem med det.
Michael forespurgte om vi skal lave et præcisionsorienteringsløb i løbet af efteråret. Det blev aftalt, at
Michael formidler til Bjørn, at vi gerne vil afholde et sådan arrangement. Vi vil foreslå, at det kan
afholdes i forbindelse med løb på RUC d. 7. november (dette afhænger dog af positivt tilsagn fra RUC),
hvorefter Bjørn kan arbejde videre med opgaven.
Både John og Michael har efterfølgende kontaktet Bjørn. Bjørn har talt med Ballerup OK og man satser
på at lave et arrangement med præcisionsorientering d. 12. eller 13. september i år. Dette falder
sammen med DM weekenden, hvilket vi helst havde undgået. Bjørn arbejder sammen med Ballerup
videre på arrangementet.
5) Reparation af indkørsel
Lyset udendørs er blevet flyttet, så nu mangler indkørslen at blive tilrettet.
”De grå pantere” vil godt påtage sig opgaven med at lave en ny indkørsel. For at få fjernet de 2 stubbe,
er det besluttet at entrere med et firma. Stubbene er efterfølgende blevet fjernet.
Det blev foreslået, at der ekstraordinært afsættes et beløb på 10.000 kr. til udførelse af denne opgave,
hvilket der blev givet grønt lys til. Samtidig opfordres gruppen til at spørge spejderne, om de også skal
have lavet terrændæk, så kan vi måske indgå en fælles aftale.
John har talt med spejderne. De ved endnu ikke helt, hvilke planer de har, men det er aftalt, at de
kontakter os, såfremt det giver mening at vi lejer en maskine sammen.
6) Tilskud til klubtøj
Hanne havde bestilt tøj til en række løbere inden nytår forudsat at klubben gav tilskud. Det blev
efterfølgende besluttet, at vi ikke længere vil give tilskud til tøj. Ved en fejl, blev dette ikke indregnet i
budgettet, men der er enighed om, at vi ikke kan sælge tøjet under falske forudsætninger, så derfor
gives der tilskud som det oprindeligt var aftalt.
For børnebluser (for børn til og med 12 år) vil vi fremover opkræve ½ pris for den første trøje.
Efterfølgende bluser betales der fuld pris for. Ordningen med betaling af depositum for børnebluser,
der efterfølgende returneres ved aflevering af trøjen udgår samtidig.
Volker har foreslået, at den, der har forestået træningen den pgl. dag er synlig i form af en vest med
tryk. Det foreslås, at Ane bliver bedt om at kigge på dette. Michael tager fat i Ane.,
Michael oplyste, at fodboldveste kan fås for ca. 40 kr. John havde forespurgt Sparekassen Sjælland om
støtte til dette, men fik afslag på dette.
7) Runde: Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter
a) Nyt fra sekretæren

Intet nyt – Ingen nye medlemmer, ingen udmeldelser på det seneste.
b) Nyt fra kassereren og øvrige udvalg
Kasserer: Der er foretaget en oprydning i O-service. Et udmeldt medlem har efterfølgende betalt
kontingent.
Klubhus: De grå pantere har lavet nye gule poststativer til anvendelse ved bl.a. træningsløb. Ane
har iværksat en plan for græsslåning omkring klubhuset.
TRU: Det kører, pt. mangler der en træner til d. 28. april. Sct. Hans løb foregår i Særløse, Morten er
arrangør.
Roskilde 3-dages: Foreslået at Janne spørger, Holbæk, Køge og Hvalsø om de er interesseret i at
finde skov og mandskab.
Næstformand: Intet nyt
Formand: Michael har deltaget i generalforsamlingen i RIU (Roskilde Idrætsunion). Her blev
Roskilde2Go samtidig begravet, idet man har erkendt, at det ikke var en succes. Ved samme
lejlighed fik Michael bevirket, at vi får et tilskud til DM sprint fra kommunen.
Breddeudvalg: Der er snart Find Vej dag (d. 25. april). Indtil nu er der fundet 9 hjælpere. Jørgen
Krogh laver baner. Det er besluttet, at vi denne gang ikke inviterer en kendt person til at åbne
arrangementet.
Trine har forespurgt John, om han vil lave baner til et løb for flygtninge på Sct. Hans.
Kommunikationsudvalg: Der står en kasse i depot med materiale omkring Find Vej dag. Vi har
modtaget en henvendelse fra Roskilde kommune – de vil gerne betale for indstik i avisen omkring
DM sprint.
Børn og unge udvalg: Naturløbet d. 10. juni i Folkeparken er under planlægning.
Mini-ORK: Igennem vinteren er 3-4 Mini ORK’er faldet fra, så der pt. er 7-8 mini ORK’er til træning.
Elite: Til Senior TC er 8-9 løbere fra OKR indstillet. Dette er samtidig vigtigt af hensyn til at fastholde
de unge i sporten.
8)

Næste møde
Er mandag d. 4. maj 2015. Ane og Anders inviteres til at deltage i næste møde.

9) Eventuelt – flere aktiviteter pågår under DM sprint weekenden
Roskilde Ring’s Jubilæumsløb afholdes d. 30-31.maj. Det foregår på Sankt Clara Vej,
Frederiksborgvej og Sankt Ibs Vej. Omkring havnen forventes at være en del aktivitet, ligesom der
vil være tribuner og tilskuerarealer langs Sankt Claras Vej og i Byparken, samt på arealer ved
Frederiksborgvej, Strandengen og Fjordvej. Dette arrangement bør dog ikke give os problemer.
Løb for livet – 24 timers løb fra lørdag til søndag. Det foregår i Folkeparken og forventes ikke at give
os problemer.
Skjoldenæsholm løbet: Dette foregår med start og mål på Sct. Jørgensbjerg skole og forventes ikke
at give problemer i forhold til vores arrangement.
Pt. undersøges det, hvor det er hensigtsmæssigt, at deltagerne parkerer til de 2 arrangementer.

