Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 i Nordpilen kl. 19-22
Tilstede: Claus Sihm, Søren Nielsen, John Blaase, Claus Rasmussen, Henrik Boesen, John Tripax, Michael
Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Linda Østberg (referent)
Afbud: Per Tripax
Kagemedbringer: Gitte
Pkt.

Dagsorden

Beslutning

1)

Godkendelse af dagsorden

Følgende blev tilføjet til dagsordenen:
3) b) Evaluering af Naturløb
c) Sparekassen Sjælland’s 10 års jubilæum
4) e) Klubtur til Rumænien
10) Sparekasse logo på klubtøj
12) Fliser
13) Skilte

2)

Godkendelse af referat fra
16.04.2012

Enkelte rettelser til referatet fra sidste møde blev
gennemgået. Linda retter til.

3)

Evaluering af afholdte
arrangementer

a) Find vej dag m.m.
Til Introdage/kursusdage har der ikke været så
mange deltagere, ca. 24 deltagere, 9 har
efterfølgende meldt sig ind i OKR. Det kunne
efterfølgende konkluderes, at det er vigtigt at få
kontakt med folk og vigtigt, at der er nok folk fra
OKR. Det handler ikke om at have betydningsfulde
opgaver, men man skal være der.
Find vej dag: Ca. 100 deltog i dette arrangement,
heraf deltog 19 OKR medlemmer, 80 øvrige
deltagere. Heraf vil 22 vil gerne have mail fra OKR.
Af deltagerne i Find Vej dagen har næsten 50% fået
info fra avisen, 18% har fået info fra flyers og 18%
har fået info gennem venner og bekendte.
Opfølgning på Find Vej dagen sker ved henvendelse
på mail til de deltagende løbere.
Overordnet evaluering af Find Vej dagen: Det var et

sjældent velorganiseret arrangement.
Banelængderne var fint tilpasset og børnebanen var
god.
Måske er det en god idé med et lignende byarrangement til rekruttering. DOF har barslet med
en ny find vej dag arrangement til september.
Hvorvidt OKR skal være med her afhænger meget af
datoen. Søren Nielsen vender tilbage med dette.
Når folk går ind på hjemmesiden er der kun
mulighed for at skrive et navn og ikke en hel familie.
Janne Brunstedt kigger på dette.
b) Naturløb i Folkeparken
D. 2. maj stod OKR for Naturløbet - Én skole blev
væk (ca. 100 elever), men i alt deltog ca. 320 elever.
Arrangementet forløb godt i strålende sol. Arla stod
for opvarmningen, mens lærerne stod for
instruktionen. Sprintbanen blev løbet af nogle, ikke
af andre. Løberne kom i mål i klumpvis. Inden
næste år skal der evalueres lidt på startproceduren.
10 medlemmer fra OKR fungerede som hjælpere.
Generelt skal vi skal nok ikke forvente, at sådanne
arrangementer kaster særlig mange medlemmer af
sig.
c) Sparekassen Sjælland’s 10 års jubilæum
John T. og Amalie repræsenterede klubben i den
forløbne weekend og havde en stand med.
Sparekassen Sjælland har forespurgt, om vi vil have
en stand til Hellas’ gadeløb d. 23. august. Det blev
besluttet at sige ja til dette.
Endelig blev det nævnt, at det ikke er muligt at
skrive alle navne på familiemedlemmer ved
indmeldelse via hjemmesiden, når man indmelder
sig som familie. Janne Brunstedt kigger på dette.
4)

Status for kommende
aktiviteter

a) SMUK Kvindeløb
Planlægningen kører som forventet. Pt. er 77 tilmeldt.
Tilmeldingssystemet fungerer. Der vil blive sendt
information ud til de mailadresser vi har. Kent Pihl ved
formentlig, hvordan dette kan gøres.
Vi mangler stadig en hal til pakning af poser. Gitte
skriver ud på OKR listen for at forsøge at finde en

ordning.
Underholdning under løbet: Det blev foreslået, at vi
måske kunne få et orkester til at spille under løbet, idet
et af OKR’s medlemmer spiller i et orkester. Det kunne
være de ville være interesseret i at spille. Der blev ikke
truffet beslutning herom.
Fotoservice – Vi blev sidste år enige om at bibeholde
den, men firmaet er nu nedlagt. Ydelsen kostede 9.500
kr. Man kunne evt. i stedet sætte et webcam op, så man
kunne se det på OKR hjemmesiden. Der blev ikke
truffet nogen beslutning om dette.
b) Klubtur
Der er pt. en klubtur d. 29.-30. september til Villa Solvik
i Karlshamn under planlægning. Der er løb både lørdag
og søndag. Michael laver budget for turen til næste
møde.
c) Roskilde 3 dages
Roskilde 3 dages ser således ud: TRU står for det
overordnede arrangement, Hvalsø OK arrangerer d.
16/8, d. 21/8 er det Køge OK og d. 28/8 er det OKR, der
er ansvarlig for løb i Eriksholm. Her laver John Tripax
baner.
d) KUM 2013
OKR har modtaget en forespørgsel fra Tom Nesgaard
vedr. KUM 2013. Tanken er, at der skal løbes i Sorø om
lørdagen og i Hvalsø om søndagen. Indkvartering vil
være på Hvalsø skole. OKR’s skal stå for de praktiske
opgaver, herunder indkvartering, mad, og fest. OKR har
besluttet at sige ja til denne forespørgsel.
e) Klubtur til Rumæninen
Amalie og John har foreslået at lave en klubtur til
Rumænien, hvor Zoltan kunne stå for en del af
arrangementet.
Tidspunkt: Forår 2013. John T. vil prøve at undersøge,
hvilke muligheder der er. Dette vil blive taget op på
næste møde.
f) Sundhedsløb
OKR var med sidste år som arrangør. I år foregår det d.
25. august. P.g.a. manglende ressourcer i samme

periode blev det besluttet, at vi ikke vil deltage i dette
arrangement.
g) Afslutning på lørdagsløb
Dette foregår d. 16/6 med SI enheder i Boserup. Der
sendes en mail til tidligere deltagere ved lørdagsløb.
Invitationen sendes også på OKR listen.
h) Løb for skoleklasser d. 25/9
Det er besluttet, at Ungdomsudvalget denne dag vil stå
for et arrangement med skoleklasser fra Det gamle
Roskilde Amt.
5)

Økonomi

Den økonomiske situation blev gennemgået ved Claus.
Budgettet holder fortsat.

6)

Ungdomstræning

UU har sendt mail ud til ungdomsløberne om, hvad
deres ønsker er. Alle er inviteret med til møde på
mandag d. 21. maj.
Det blev diskuteret, hvad der kunne gøres ved
ungdomstræningen. Tidligere har denne træning ligget
separat fra den øvrige træning, uden særlig god effekt.
Det ville give rigtig meget, hvis der kunne være en
træner med til løb/træning til at give evaluering. Evt.
kunne det være godt med et trænerpar. Det ville gøre
det mere fleksibelt. Emnet diskuteres igen på næste
møde. Ambitionen er, at ungdomstræningen kommer
op at køre efter sommerferien.

7)

Klubaften om rekruttering

Det blev diskuteret, hvordan en sådan klubaften kunne
afholdes; herunder om det skal det være en klubaften
for alle eller en inspirationsaften for bestyrelsen.
Michael har en kollega som er formand for en
svømmeklub med 4000 medlemmer, som kunne
komme med lidt inspiration.
Det blev besluttet at afholde et sådant arrangement for
bestyrelsen, udvalgsmedlemmer. Michael vil forsøge at
få dette i stand inden sommerferien.

8)

Pris på udlån af kortfiler
(Sandflugtsplantagen,
Holbæk OK, nytårsstafet
2013)

Max. Pris er 5 kroner pr. deltager. Det blev vedtaget, at
vi fremover vil tage 3 kr. per deltager for udlån af
kortfiler.

9)

Terminslisten 2013

a) OKR beslutter at vi gerne vil binde an med kredsløb
d. 17.03.2013. Michael spørger Asger, hvad vi
kortmæssigt kan byde på.
b) 2014 – Her har OKR ikke planlagt nogle løb.
c) DM sprint 24.04.2015
Andreas vil gerne lave baner til dette arrangement evt. i
området RUC/Trekroner/Himmelev. Bestyrelsen bakker
op om dette.
En stævneleder skal findes til dette.

10)

Indkøb af vind- og
vandtætte klubjakker

Det blev besluttet at forhøre sig hos leverandøren, om
design på en vind- og vandtæt jakke.
Muligheden for at få trykt Sparekassen Sjælland’s logo
på tøjet blev diskuteret for de, der ville være
interesseret i det. Sparekassen har tilbudt at betale for
trykket, for de, der gerne vil have dette på deres
klubtøj. Hvis det er muligt at få navn på i samme
moment, så er der flere løbere, der gerne vil have dette.
John T. vil gå videre med dette ønske.

11)

Nyt fra udvalgene

Claus R: Intet nyt
Søren N: fra d. 25/8 og fem lørdage fremefter kører
introforløb og kursus.
OKR Challenge: Dette har været lavet for grupper
tidligere. Breddeudvalget har talt om, hvorvidt dette
skal være et tilbud for grupper/firmaer. Der bliver lavet
en mappe med bane,r der kan bruges til sådanne
events.
Sjov Ferie: OKR står kun anført med lørdagsløb.
Henrik B.: Fotos af medaljetagere – den planlagte tavle
er for lille. Opsætning af en elektronisk fremviser blev
diskuteret og besluttet. Henrik har én, som han gerne
vil donere.
John T: Melissa og Amalie tager til EM test i Jylland
OKR har for første gang en løber med på
seniorlandsholdet (Andreas).
John B.: Intet
Claus S.: 5 nye løbere er kommet til.
Der har været lidt papirarbejde i forhold til, hvem der
tegner klubben overfor Sparekassen. Det blev besluttet,
at vi ikke vil bruge penge på, at få ændret det sådan, at

Michael kan gå ind og se på kontoen. Revisorerne kan
fortsat gøre dette.
SMUK: Løbet er lagt ind i løbskalendere på nettet.
Der skal sendes mails ud til tidligere deltagere, find vej
deltagere m.m. Udkast til denne mail er lavet.
Forslag om streamers til biler. Det koster 1600,- uden
moms. for 50 stk.
Det kan være en god idé lige at undersøge, hvad
færdselsloven foreskriver omkring tildækning af
bagruden.
12)

Fliser

Flisebelægning omkring klubhuset tages op på næste
møde.

13)

Eventuelt

Der har været tilbud om et skadekursus: Kun Henrik har
meldt tilbage.
Der kom forslag om at bruge en fysioterapeut som
konsulent, da vi har mange medlemmer med skader.
Skilte: Michael har lavet udkast til et skilt, som viser vej
til OKR. Det ligger pt. i Teknisk Forvaltning i Roskilde
Kommune.
Kommunen vil som led i deres idrætsprojekt gerne
interviewe Michael. Der kommer også en fotograf, der
vil optage film i Boserup løb på lørdag.
Næste møde d. 18/6.
Kagebringer: Linda

