Referat for bestyrelsesmøde
Mandag d. 14. september 2020 kl. 19.00 – 21.30 i Nordpilen
Til stede: Merete, Anders, Michael, John, Ane, Janne, Jytte, Henrik
Fraværende: Jørgen
Referent: Jytte
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Opfølgning fra sidste møde

- se referat

Anette og Finn er stævneleder/banelægger til Natcup i Boserup.
Skovtilladelse indhentet til Divisionsmatch d. 9. maj.
Èn ny bruser er opsat i herrernes brusebad.
Afsnittet om kortsalg på hjemmesiden mangler opdatering.
3.

Nyt fra kassereren /Michael

1. Forventninger / budget rest 2020
Børn og unge til og med 20 år kan låne og bytte løbetrøje i klubben.
På trods af Corona holder budgettet for 2020 nogenlunde.
4.

Evaluering SMUK /alle

49 deltagere. Der kåres vindere af gavekort til Løberen blandt de, der har indberettet deres tider.
Der har været udfordringer med afmærkningen, da nogle mærker forsvandt i løbet af ugen.
Der har været omtale i Dagbladet.
5.

Intensiv kursus forår 2021 /Jytte
Der afholdes et planlægningsmøde d. 16.9.20. Egnet week-end til afvikling er 24.-25. april 2021.
Henrik indgår i markedsføring.

6.

Budget 2021 & generalforsamling 2021 /alle
Udvalgene sender budgetønsker til Michael senest d. 11.10.20. Michael samler en oversigt til
mødet d. 26.10.20.
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7.

Status kommende arrangementer:
1. DM-nat 2021 / Anders
Stævneledelse og banelægger/kontrollant er på plads.
2. OOO

(Odsherred Open) 2021 /Anders.

Intet nyt.
3. Natcup 2020/21 /Anders
Stævneledelse og banelægger på plads. Skovtilladelse på plads.
4. Erstatning for divisionsløb /Michael
Skovtilladelsen på plads. Afholdes d. 9.5.21.
8.

Arrangementer for klubmedlemmer
1. Klubmesterskab og fest.
Et VTR-løb anvendes til mesterskabet. Festen aflyses pga. Corona.
2. Fællesspisning
Planlægges med max. 27 deltagere.
3. Klubaftener.
Holder pause resten af året.

9.

Diverse orienteringspunkter:
1. Faste poster i Hedeland, møde med Tåstrup kommune, DOF-konsulent
Vi har tilbudt at lave konceptet for faste poster og kvalitetssikre Vi afventer tilbagemelding
fra Høje Tåstrup kommune.
2. Vintergymnastik
Opstart lige efter efterårsferien. Alle bader hjemme efter gymnastikken.
3. VTR-turnering
OKR afholder d. 29.11.20 i Eriksholm og 21.2.21 i Boserup.
4. GDPR-kursus.
Henrik fortalte om kursus i RIU. Der findes en tjekliste til at sikre persondataopbevaring en
gang om året.

10. Nyt fra udvalgene, ikke dækket af ovenstående
Træningsudvalg: Janne efterlyser medlemmer, som vil arrangere træningsaftener.
Byløb hen over vinteren: Arrangørerne er på plads.
Klubhus-udvalg: Der lægges frø til græs/blomster snarest.
Der har været hærværk på to affaldscontainere. Michael undersøger dækning af nye i
forsikringen.
Michael arrangerer løb for landsholdet d. 2.10 og 4.10.i hhv. Hvalsø og Rørvig. Han har brug
for postudsættere
11. Eventuelt

Henrik gennemgår folderen ”Velkommen til OKR” mhp. et brush-up.
John opfordrer til at holde orden i materialerummet og lægge tingene på rette pladser.
John kommer med forslag til indretning af rummet.
12. Næste møde: 26/10
.

